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 ا

 ةمدقملا

 ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هّلل دمحلا
 هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس نيلسرملا فرشأ

 . نيعمجأ

 . .دعب امأ

 . يوبنلا دلوملاب لافتحالا مكح نع مالكلا رثك دقف

 كلذو .عوضوملا اذه يف ًائيش بتكأ نأ ٌدوأ تنك امو

 وه مويلا نيملسملا نم ءالقعلا نهذو ينهذ لغش ام نأل
 هبشأ اهنع مالكلا راص يتلا ةيبناجلا ةيضقلا هذه نم ربكأ

 لك يف رشنتو مسوم لك يف رقت يتلا ةيلوحلاب نوكي ام
 امل نكل ؛مالكلا اذه لثم عامس سانلا لم ىتح ماع

 يف صوصخلاب ييأر اوفرعي نأ ناوخإلا نم ريثك بحأ
 ملعلا متك نم كلذ نوكي نأ نم ًافوخو «لاجملا اذه
 عوضوملا اذه نع ةباتكلا يف ةكراشملا ىلع تمدقأ

 ًاصوصخو ةيفالخلا لئاسملا ةراثإ بحن ام اننأ وه قحلاو
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 6 فيرشلا ّيوبنلا دلوملا ىركذب لافتحالا لوح 5

 ىهنن لب ءاهب مهل نأش ال نم نيبو ةماعلا نيدايملا يف

 لاؤس ةباجإل اهيف ضوخلا لاحلا ىضتقا اذإ الإ كلذ نع

 كلذ ريثي نم ىلع درلا وأ لاكشإ لح وأ ةهبش عفد وأ
 هذه يف مالكلا انيلع ركني هارتف «ةماعلا ىلع سبليو

 اهران نولعشتو نتفلا نوريثت متنأ :لوقيو عضاوملا
 ىسانتي وأ ىسنيو لئاسملا هذه يف الإ مالك مكل سيلو
 حتافلاو اهرانل دقوملا وهو نتفلا هذهل كرحملا وه هنأ

 ال ذإ اهيف مالكلاب سانلل لغشملاو اهب لغتشملاو اهباوبأل

 ًاجردم لالضلاو كرشلاو ةعدبلا باب يف ًاثدحتم الإ هارت

 يف فوصتلاو كربتلاو ةرايزلاو لسوتلاو دلوملا ثحب
 نسحلا نيب ليصفت نود عدبلاو لالضلاو تاركنملا ةمئاق

 نأ حصي لهف «ثيبخلاو بيطلاو رشلاو ريخلاو حيبقلاو

 ىلع هرشو هلطابب ضيفيو همومس ثفني اذه لثم كرتي
 . تقو لك يف هب ّرتغي نمم ةمآلا ةماع

 ةباتكلاو ثحبلاو ثيدحلا ىلإ انوعدي يذلا وه اذهف
 وه هّلل دمحلاو انجهنم نإف الإو ةلأسملا هذه لوح

 نع مهيهنو فورعملاب مهرمأو ريخلا ىلإ ةمألا هيجوت
 يف انتاؤدنو انتارضاحمو انسورد هذهو .ركنملا

 ةدهاش اهجراخو دالبلا لخاد ةصاخلاو ةماعلا انسلاجم
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 يب فيرشلا ٌيوبتلا دلوملا ىركذب لافتحالا لوح 7

 هَّللا ةمعنب ًاثدحتم كلذ لوقأو - ِهّللا لضفب ىهو كلذب

 ةيجهنم سورد يه :لوقأ  مومذملا رخفلاو

 ةغللاو ةديقعلاو لوصألاو حلطصملاو هقفلاو ريسفتلاو

 رارسأ وأ ةنّيعم فراعم وأ ةصاخ مولع اهيف سيل ةيبرعلا
 ماعلل ةحوتفم اهلك لب ةضماغ تاءاقل وأ ةعونمم

 هلل دمحلاو انتيبو «ديعبلاو بيرقلل ةعاشمو صاخشلاو

 :اهنع هّللا ىضر ةشئاع ةديسلا ثيدح ىف ءاج امك

 . "'”(دانلا نم تيبلا بيرق دامرلا ميظع دامعلا ليوط)

 نيملسملا لاوحأ رُكُذَت انسورد ايانث ىف اننأ امك

 تتشتو قرفت نم مويلا هيلإ اولصو امو ميلألا مهعقاوو

 ينابرلا جهنملا نع دغعُبو ةفلاخمو ةيعبتو ةلذو فعضو

 هللا نكم اميو ناطلسو ةوقو ةَعَنَمَو ةزع نم حلاصلا

 هجرخأو اهنع هَّللا يضر ةشئاع ةديسلا هتور يذلا عرز مأ ربخ يف اذك )١(
 ةرشاعملا نسح باب حاكتلا باتك (5184) مقرب هحيحص يف يراخبلا

 . لهألا عم
 باب ةباحصلا لئاضف باتك )١1558( مقرب هحيحص يف ملسم هجرخأو

 .عرز مأ ثيدح ركذ
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 دوعن نأ لمأن اننإو ديجملا مهخيراتبو ضرألا يف مهل
 ءيش لك ىلع هّللاو لوألا انمايأ انل دوعتف مالسإلا ىلإ

 .ريدج ةباجإلابو ريدق

 . هبححصو هلآ ىلعو لمحعمم

 هبتكو

 ينسحلا يكلاملا يولع ديسلا نب دمحم ديسلا
 مارحلا دلبلاب فيرشلا ملعلا مداخ

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©



 94 فيرشلا ٌيوبنلا دلوملا ىركذب لافتحالا لوح 9

 لافتحالا له
 ؟بجاو يوبنلا دلوملاب

 ربتعت فيرشلا يوبنلا دلوملاب لافتحالا ةلأسم لازت ال

 ىلإ هّللا مهاده  نيدّدشتملا ضعب دنع ةريبك ةلكشم
 . ميقتسملا طارصلا

 يتلا دقعلا نم ٌريثك  هّلل دمحلاو  تّلحنا دقلو

 اهلوصأ ىلع قئاقحلا اومّهفتو مهضعب نهذ يف تناك
 فالتخاو ةايحلا رّوطتو لاوحألا رّيغتو مايألا رورمب

 عمتجملا فورظو .هتاحلطصمو رصعلا بلاطم

 نم ريثك ىلع مهمكح سانلا نم ريثك داعأف «هتايحو
 ام ريغ ًامكح اهيف نوري اوناك يتلا ةيداهتجالا لئاسملا

 هنولوقي يذلا ريغ ًالوق اهيف نولوقيو «مويلا هنوري
 نمو «كلذ ىلع ةدهاش ةيراضحلا دهاوشلاو «مويلا
 نمزلا اذهو نمزلا كلذ كردأف هرمع يف هللا لاطأ

 حوضوب قزفلا ظحال ًاقحالو ًاقباس لاوقألا كلت عمسو

 ظحت مل رّوطتلاو رّيغتلا اذه لكو «هيف لاكشإ ال رهاظ
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 ٠ فيرشلا ٌيوبنلا دلوملا ىركذب لافتحالا لوح 10

 هب زاف امب هيف زفت ملو فيرشلا يوبنلا دلوملا ةيضق هب
 .اياضقلا نم اهريغ

 رهظت يتلا تاّيلوحلا كلت ماع لك يف عمسن لازن الف

 فيرشلا يوبنلا دلوملا نع «رونألا عيبر» رهش يف
 نع ةفيخسلا لاوقألا كلت عمسن لازن الو «هب لافتحالاو

 طالتخاو تاركنملا اهيف لصحت هنأ نم دلوملا تاعامتجا

 تالآلا برضتو تاولصلا عييضتو ءاسنلاب لاجرلا

 ةلكأو روجفلا لهأو قاّسفلا اهرضحّيو رومخلا برشتو

 دلوملاب نيلفتحملا نأو «تافارخلاو عدبلا لهأو ابرلا

 رطفلا ديع لثم اربتعم ايعرش اديع هنوذختي يوبنلا
 وأ ةطقاسلا لاوقألا هذه بذك انيب دقلو ءىحضألاو

 هلهجب رذعي ال ناك نإو اهب خرص نم ىلإ اهلقن نم بذك
 نآرقلا فلاخف .قسافلا هب هربخأ اميف نيبتي مل ثيح

 :لوقي ذإ ةحارص

 4 اوني اب وساد 5ٌءآج نإ أَوَماَء لا اك »
 .[ 1 :تارجحلا] ْ

 سبيل ٍةَْك دمحم انديس دلوم موي نإ انلقو كلذ اًنيب مك

 فرشأو مظعأو ديعلا نم ربكأ هنأل ًاديع هربتعن الو ديعب
 . ةلم
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 امأو ءةنسلا يف ةدحاو ةرم الإ دوعي ال ديعلا نإ

 نأ بجي هتريسو هركذب ءانتعالاو لكي هدلومب لافتحالا

 .ناكم الو نامزب ديقتي ال ًامئاد نوكي

 عقي ال وهو لهاج وهف ديعلا مسا هيلع قلطأ نمف

 يعرشلا ديعلا هب نودصقي ال مهو ماوعلا نم الإ

 ةداع ىلع ًايرج اذه امنإو «قالطإلا دنع فورعملا

 زيزع لكب رورسلاو حرفلا نع مهريبعت يف سانلا
 ...ديع مكمودقو ...ديع موياذه مهلوقب

 اذهب ءولمم يبرعلا رعشلاو .؛...ديع مكؤاقلو

 :مهلوقك ريبعتلا

 مهيح ينآ موي يديع نإ
 يتلقم مهارث يف غرمأو

 ٠ ْ : مهضعب لوقو

 ةعمتجم َنّْرَص ديعو ديعو ديع

 ةعمجلاو رطفلا ٌديعو بيبحلا ُهِجو

 .«يوبنلا ديعلاو دلوملا ديع سانلا ةماع لوقي انه نمو

 . بابلا اذه ىف ةدراولا ظافلألا نم كلذ ريغو

 رطفلا :ناديع الإ مالسإلا يف اندنع سيل هنأ مولعمو
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 نإو ديعلا نم مظعأو ربكأ دلوملا موي نكل ءىحضألاو

 نمو حارفألاو دايعألاب ءاج يذلا وهف ءًاديع هيمسن ال انك
 هلع هدلوم الولف «مالسإلا يف ةميظعلا مايألا لك هتانسح

 الو ءارسإلا الو ءنآرقلا لوزن الو .ةثعبلا تناك ام

 حتفلا الو ءردب يف رصنلا الو «ةرجهلا الو «جارعملا
 وه يذلا هدلومبو ِةكَي هب قلعتم كلذ لك نأل .«مظعألا

 يبتك نيمأ دمحم ديسلا لاق «ةميظعلا تاريخلا كلت عبنم

 :هللا همحر

 تحفاص اذام نينثالا ةليلاي

 ىّنغ نمو ْمشأ فرش نم كانمي

 اهل ايندلا يف ضيبلا يلايللا لك

 انّسلا حاتفم تنأف كيلإ بسن ]

 نم جارعملاو ٌدايعألاو ٌرَدَّقلاف

 انْيعألا َنْرِهَب ىتاللا كتانسح

 دلوملاب لافتحالا زاوج ىلع ةلدألا درسأ نأ لبقو
 لئاسملا نيبأ نأ بحأ هيلع عامتجالاو فيرشلا

 : ةيتآلا
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 يف ًادبأو ًامئاد هلي دمحم انديس دلومب لفتحن اننأ

 اهيف عقي ةصرف لك دنعو ةبسانم لك يفو تقو لك
 هدلوم رهش يف كلذ دادزيو طاشن وأ رورس وأ حرف
 حصي الو «نينثالا وهو هدلوم موي يفو «عيبرلا وهو
 :لوقي هنأك هنأل . . . ؟نولفتحت اذامل لأسي نأ لقاعل
 اذامل :لوقي هنأكو . . .؟ِةْكلَك يبنلاب نوحرفت اذامل

 بحاصب جاهتبالا اذهو رورسلا اذه مكدنع لصحي
 لاؤسلا اذه ردصي نأ حصي لهف ؟جارعملاو ءارسإلا
 ادمحم نأو هّللا الإ هلإ ال نأ دهشي ملسم نم
 .«باوج ىلإ جاتحي ال دراب لاؤس هنأل ؟هللا لوسر

 :باوجلا يف لوؤسملا لوقي نأ يفكيو

 رورسم انأو هلك هب ٌحِرْفو رورسم ينأل لفتحأ انأ

 ِلِكَو هل بحم انأو هلك هل بحم يىنأل ِةْلَي هب حرفو
 . نمؤم ينأل

 ةيناثلا

 ةالصلاو هتريس عامسل عامتجالا لافتحالاب ىنعن اننأ
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 ىلع رورسلا لاخدإو نيجاتحملاو ءارقفلا ماركإو ماعطلا

 .نيبحملا بولق

 ةثلاثلا

 ةليل يف روكذملا دلوملاب لافتحالا نأب لوقن ال اننأ .

 هيلع تصن امم انيدل ةدوهعملا ةيفيكلا ىلعو ةضوصخم

 موصلاو ةالصلا يف نأشلا وه امك ةحارص ةعيرشلا

 عامتجالا نأل كلذ نم عنمي ام اهيف سيل هنأ الإ امهريغو

 وحنو هَ هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هللا ركذ ىلع
 نكمأ املك هب ءانتعالا يغبني امم ريخلا هوجو نم كلذ

 سانلا لابقإل ىوقأ هيف يعادلا نأل هدلوم رهش يف اميسال

 هضعب نامزلا طابتراب ضايفلا مهروعشو مهعامتجاو
 دهاشلا نم نولقتنيو يضاملاو رضاحلا نوركذتيف. «ضعبب

 . بئاغلا ىلإ

 هَّللا ىلإ ةوعدلل ىربك ةليسو ىه تاعامتجالا هذه نأ
 بجي لب .«توفت ال نأ ىغبني ةيبهذ ةصرف ىهو ىلاعت

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 هقالخأب هلك يبنلاب ةمألا اوركذي نأ ءاملعلاو ةاعدلا ىلع

 مهوحصني نأو «هتدابعو هتلماعمو هتريسو هلاوحأو هبادآو

 ءالبلا نم مهورذحيو حالفلاو ريخلا ىلإ مهودشريو
 كلذ ىلإ وعدن هللا لضفب امئاد اننإو نتفلاو رشلاو عدبلاو

 : سانلل لوقنو كلذ يف كراشنو

 درجم تاعامتجالا هذه نم دوصقملا سيل

 ىلإ ةفيرش ةليسو هذه نإ لب رهاظملاو تاعامتجالا

 هنيدل ًائيش دفتسي مل نمو ءاذكو اذك يهو ةفيرش ةياغ

 . فيرشلا دلوملا تاريخ نم مورحم وهف
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 نيلفتحملا لوأ

 هاور يذلا حيحصلا ثيدحلا ىف ءاج امك ْةككك ىبنلا

 . فيرشلا يوبنلا دلوملاب

 هب لفتحا نم لوأ نإ :لاق نم لوقل تفتلي الو

 . قحلا نع ىماعت وأ لهج امإ اذه نأل نويمطافلا

 : ىنالقسعلا رجح نبا ظفاحلا لوق

 رجح نب دمحأ لضفلا وبأ ظفاحلا مامإلا لاق

 ا ومو تياث لصأ ىلع هجيرخت يل ره دقو : ينالقسعلا

 ىلاعت هلل ًاركش هموصن نحنف ىسوم ىجنو نوعرف هيف هللا

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 لعف هنم دافتسيف «(مكنم ىسومب ىلوأ نحن» :ِةِلَي لاقف

 عفد وأ ةمعن ءادسإ نم نيعم موي يف هب َّنم ام ىلع ركشلا

 هَّلل ركشلاو «ةنس لك نم مويلا كلذ ريظن يف داعيو ةمقن

 ةوالتو ةقدصلاو مايصلاو دوجسلاك ةدابعلا عاونأب لصحي

 يف ةمحرلا يبن يبنلا اذه زورب نم مظعأ ةمعن يأو نآرقلا

 4 عين نم الور جيف تعب ْذِإ َنِِمْؤُمْلا َلَع هلأ نم دل

 ١55[. :نارمع لآ]

 : ىطويسلا نيدلا لالج ظفاحلا لوق

 رخآ لصأ ىلع هجيرخت يل رهظ دقو :يطويسلا لاقو

 نع ّىع كك يبنلا نأ سنأ نع يقهيبلا هجرخأ ام وهو
 ّقع بلطملا دبع هدج نأ درو دق هنأ عم ةوبنلا دعب هسفن

 لمحيف «ةيناث ةرم داعت ال ةقيقعلاو .هتدالو عباس يف هنع

 ىلع ركشلل راهظإ هلي ىبنلا هلعف يذلا نأ ىلع كلذ

 انل بحتسيف «هتمأل عيرشتو نيملاعلل ةمحر هايإ هللا داجيإ

 ماعطإو ناوخإلا عامتجاب ِةِلَك هدلومب ركشلا راهظإ ًاضيأ
 . تارسملا راهظإو تابرقلا هوجو نم كلذ وحنو ماعطلا

 : يرزجلا نيدلا سمش ظفاحلا لوق

 سمش ظفاحلا ءارقلا مامإ تيأر مث :يطويسلا لاقو

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©



 18 فيرشلا ٌيوبنلا دلوملا ىركذب لافتحالا لوح 8

 فيرعتلا فرع» ىمسملا هباتك ىف لاق يرزجلا نيدلا

 :هصن ام «فيرشلا دلوملاب

 ام :هل ليقف مونلا يف هتوم دعب بهل وبأ يؤر دقو
 ةليل لك ينع ففخي هنأ الإ ءرانلا يف :لاقف ؟كلاح

 راشأو ءاذه ردقب ًءام نيتاه ّيعبصأ نيب نم صمأو « نينثإ

 ينترشب امدنع ةبيوثل يقاتعإب كلذ نإو  هعبصأ سأرب

 .هل اهعاضرإبو ٌةْكَك يبنلا ةدالوب

 يزوج همذب نآرقلا لزن يذلا رفاكلا بهل وبأ ناك اذإف

 لاح امف «.هب ِةْلَو يبنلا دلوم ةليل هحرفب (رانلا يف)

 ام لذبيو «هدلومب رسي ءٌدكك م يبنلا ةمأ نم دّحوملا ملسملا

 . 335 هتبحم يف هتردق هيلإ لصت

 نأ ميركلا ىلوملا نم هؤازج نوكي امنإ يرمعلو

 . ميعنلا تانج هلضفب هلخدي

 نيدلا رصان نب نيدلا سمش ظفاحلا لاقو

 دلوم يف يداصلا دروم» ب :ىمسملا هباتك يف يقشمدلا

 : (يداهلا

 لثم يف رانلا باذع هنع ففخي بهل ابأ نأ حص دقو

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©



 18 فيرشلا يوبنلا كلوملا ىركذب لافتحالا لوح 19

 مث هلك يبنلا داليمب ًارورس ةبيوث هاقتعإل نينثالا موي
 : دشنأ

 ُهمَّذ ءاَج ًارفاك اذه َناك اذإ

 ادْلَخُم ميحجلا يف هاَدَي ْتَّبَتِب

 اذمحأب رورسلل ةهسع ففَحُي

 هرمُغ لوط ىذلا ِدْبَعلاب نظلا امف

 ("'0ادحَوُم ٌتامو ًارورسم دمحأب

 .يطويسلا ظفاحلل «؟دلوملا لمع يف دصقملا نسح» يف اذك )١(

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©



 20 فيرشلا ّيوبنلا دلوملا ىركذب لافتحالا لوح 3”

 طرتشي له
 ؟مايصلاب انلافتحا نوكي نأ

 مايصلاب هدلوم مويب ىنتعا لَك يبنلا نإ :ليق نإف
 تابرقلا عاونأ نم هريغو عامتجالاب نولفتحت متنأو

 نم اذهو .مويلا اذه يف ٍةَِي اهلعفي مل يتلا لامعألاو

 ؟ةعدبلا

 .هتئيهو لافتحالا ةيفيك ىلإ عجري اذه نأ :باوجلاف

 تبث له دك هدلومب ءانتعالا ةلأسم وه ثحبلا لحم نآل

 ةمألل حوتفم اذهف ؟متها فيكو ؟ىنتعا فيك امأ ؟ال مأ

 ىتلا ةيداهتجالا رومألا نم ريثك كلذ لشمو

 تارشع يهو ةمألل اهتئيهو اهتيفيك تكرتو اهلصأ تبث
 نآرقلا ىلوألا ةجردلا ىف ىتأي «لئاسملا تائم لب

 هظفح لضفو هلضف يف دحأ فلاخي ال يذلا ميركلا

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©



 "55 فيرشلا ٌيوبثلا دلوملا ىركذب لافتحالا لوح 21

 .هيملعمو هتلمح فرشو هملعت فرشو

 يف اهعابتا نم دب ال ةقيرط وأ ةيفيك كانه له نكل
 ؟هظفحو هميلعتو هرشن ليبس

 .ئراقلل كورتم : باوجلا

 تاداهشلاو زئاوجلاو تايعمجلاو ةينآرقلا سرادملا

 عباطملاو ةثيدحلا تالآلاو ةزهجألاو (تيساكلا) ةطرشألا

 ًاعبط فحاصملا جارخإ يف ننفتلاو ةينآرقلا عماجملاو

 لاكشأ ىلع ًاديلجتو ًانولو ًافرحو ًامسرو ًالكشو ًاقروو

 رست ةرهاج ةرخاف ةعونتم ةددعتم تاساقمو جذامنو

 .نينمؤملا نويع ٌرقتو نيرظانلا
 . . . 336 هللا لوسر دهع ىلع ناك هلك اذه لهف

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©



 22 فيرشلا ّيوبنلا دلوملا ىركذب لافتحالا لوح 33

 لافتحالا زاوج ةلدأ
 هَ ئبيبنلادلومب

 حرفلا نع ريبعت فيرشلا يوبنلا دلوملاب لافتحالا نأ

 .رفاكلا هب عفتنا دقو ْةكَك ىفطصملاب رورسلاو
 نأل ةلأسملا هذهل نايب ديزم عساتلا ليلدلا يف يتأيسو

 دقو لالدتسالا ةيفيك تفلتخا نإو دحاو ناهربلا لصأ

 .راركت الف هيلعو ثحبلا اذه يف جهنملا اذه ىلع انيرج

 موي لك بهل يبأ نع ففخي هنأ يراخبلا يف ءاج دقف

 ةدالوب هترشب امل هتيراج ةبيوثل هقتع ببسب نينثالا
 . هلك ىفطصملا

 رصان نب دمحم نيدلا سمش ظفاحلا كلذ يف لوقيو
 : ىقشمدلا نيدلا

 ُهمَّذ ءاَج ًارفاك اذه َناك اذإ

 ادَّلَخُم ميحجلا يف هاَدَي ْتبَب

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©



 7 فيرشلا ّيوبتلا دلوملا ىركذب لافتحالا لوح 23

 ًامئاد نينثالا موي يف هنأ ىنأ
0 8 2 
 ادذمحأب رورسلل هنع ففخُي

 هرمُع لوط يذلا ٍدْبَعلاِب نظلا امف

 ادَحَوُم َتاَمو ًارورسم دمحأب

 حاكنلا باتك يف حيحصلا يف يراخبلا هاور ربخلا اذهو

 مامإلا هاورو حتفلا يف رجح نبا ظفاحلا هلقنو اقلعم

 ظفاحلاو 5:78ص ١7ج فنصملا يف يناعنصلا قازرلا دبع

 ةيادبلا نم ةيوبنلا ةريسلا يف ريثك نباو لئالدلا يف يقهيبلا

 ١ج راونألا قئادح يف ينابيشلا عبيدلا نباو 5١7ص ١ج

 نباو 76ص 94ج ةنسلا حرش يف يوغبلا ظفاحلاو ١١4 ص

 يرماعلاو 9١؟7ص هج فنألا ضورلا يف يليهسلاو ماشه

 تناك نإو ةياورلا هذهو «4 ١ص ١ج لفاحملا ةجهب يف

 دامتعاو اهل يراخبلا لقن لجأل ةلوبقم اهنأ الإ ةلسرم

 صئاصخلاو بقانملا يف اهنوكلو كلذل ظافحلا نم ءاملعلا

 يف قرفلا نوفرعي ملعلا بالطو «مارحلاو لالحلا يف ال

 عافتنا امأو .ماكحألاو بقانملا نيب ثيدحلاب لالدتسالا

 لحم اذه سيل ءاملعلا نيب مالك هيفف مهلامعأب رافكلا

 نع فيفختلا نم حيحصلا يف ءاج ام هيف لصألاو ءهطسب

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©



 24 فيرشلا ّيوبنلا دلوملا ىركذب لافتحالا لوح <32

 .ةَك هللا لوسر بلطب بلاط يبأ

 ىناثلا
5 

 ع
 هيف ىلاعت هَّللا ركشيو «هدلوم موي مظعي ناك ِةِكَي هنأ ٠

 اذهل دوجلاب هيلع هلضفتو .«هيلع ىربكلا هتمعن ىلع

 كلذ نع ربعي ناكو ءدوجوم لك هب دعس ذإ ء«دوجولا
 نأ :ةداتق يبأ نع ثيدحلا يف ءاج امك مايصلاب ميظعتلا

 هيف :لاقف ؟نينثالا موي موص نع لئس ِةكَي هللا لوسر

 يف حيحصلا يف ملسم مامإلا هاور يلع لزنأ هيفو ؛تدلو
 . مايصلا باتك

 ةفلتخم ةروصلا نأ الإ هب لافتحالا ىنعم يف اذهو

 ماعطإ وأ مايصب كلذ ناك ءاوس دوجوم ىنعملا نكلو

 وأ لَك يبنلا ىلع ةالص وأ ركذ ىلع عامتجا وأ ماعط

 ثلاثلا

 : ىلاعت هلوق نم نآرقلا رمأب بولطم ٍةِكَي هب حرفلا نأ
 مرام جرا اي يحسم ميم نجا كي
 «ًاوحرفيلف َكِلدِف -هِرَو هَل لصف لق

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©



 ا فيرشلا ٌيوبنلا دلوملا ىركذب لافتحالا لوح 25

 مظعأ 6 يبنلاو «ةمحرلاب حرفن نأ انرمأ ىلاعت هّللاف
 :ىلاعت هللا لاق ءةمحر

 4ييلَح ُهَمَياَلِإ ككتسأ آمو»
 ٠١[. 07 :ءايبنألا]

 نبا مامإلا نآرقلا نامجرتو ةمألا ربح ريسفت اذه ديؤيو

 نبا نع خيشلا وبأ ىور دقف ءامهنع هللا يضر سابع

 .ُملعلا :هّللا لضف :لاق ةيآلا يف امهنع هللا يضر سابع

 : ىلاعت هللا لاق . دل دمحم : هتمحرو

 "774 بيع هَمَماَلِإ كدتسأ آن
 .[١٠ا/ :ءايبنألا]

 دنعو ةمعن لك يفو تقو لك يف بولطم ٍةَك هب حرفلاف

 رهش لك يفو نينثالا موي لك يف دكاتي هنكلو لضف لك
 لفغي ال هنأ مولعمو .«تقولا ةظحالمو ةبسانملا ةوقل عيبرلا

 .قمحأ لفغم الإ اهتقو يف اهنع ضرعيو ةبسانملا نع

 ثداوحلاب نامزلا طابترا ظحالي ناك هك ىبنلا نأ

 نامزلا ءاج اذإف .ءتضقناو تضم ىتلا ىمظعلا ةينيدلا

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©



 26 فيرشلا ّيوبنلا دلوملا ىركذب لافتحالا لوح 35

 اهموي ميظعتو ءاهرّكذتل ةصرف ناك هيف تعقو يذلا

 اهل فرظ هنألو اهلجآل

 يف حرص امك هسفنب ةدعاقلا هذه ٍةَك لّصأ دقو
 ىأرو ةنيدملا ىلإ لصو امل ِةْي هنأ حيحصلا ثيدحلا

 :هل ليقف كلذ نع لأس ءاروشاع موي نوموصي دوهيلا

 مهف مهودع قرغأو مهّيبن ىجن هللا نأل نوموصي مهنإ

 ىلوأ نحن» :ِةَكَ لاقف ةمعنلا هذه ىلع هلل ًاركش نوموصي

 . همايصب رمأو هماصف «مكنم ىسومب

 مالسلاو ةالصلا ىلع ثعبي فيرشلا دلوملا نأ

 : ىلاعت هلوقب نيبولطملا

 اه اثنا هلا اك نبأ لع لَ كبت ل 0)
 ميل أوَُلَسو هيلع

 .[05 :بازحألا]

 بولطم وهف ًاعرش بولطملا ىلع ثعبي ناك امو
 تادادمإو «ةيوبن دئاوف نم هيلع ةالصلل مكف ءاعرش
 دادعت نع ازجاع نايبلا بارحم يف ملقلا دجسي «ةيدمحم

 . اهراونأ رهاظمو اهراثآ

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©



 "10 فيرشلا ّيوبنلا دلوملا ىركذب لافتحالا لوح 21

 فيرشلا هدلوم ركذ ىلع لمتشي فيرشلا دلوملا نأ
 هتفرعمب نيرومأم انسل وأ «هب فيرعتلاو هتريسو هتازجعمو
 ناميإلاو ؛هلامعأب يّسأتلاو «هب ءادتقالاب نيبلاطمو

 اذه يدؤت دلوملا بتكو ؟؟هتايآب قيدصتلاو هتازجعمب

 .ًامامت ىنعملا

 عباسلا

 نايبب انيلع هل بجي ام ضعب ءادأب هتأفاكمل ضّرعتلا

 ءارعشلا ناك دقو «ةلضافلا هقالخأو .ةلماكلا هفاصوأ

 ىلع مهيزجيو مهلمع ىضريو دئاصقلاب ٍةْكَم هيلإ نودفي
 ءهحدم نمع ىضري ناك اذإف «ةالصلاو تابيطلاب كلذ

 كلذ يفف «ةفيرشلا هلئامش عمج نمع ىضري ال فيكف

 .هاضرو هتبحم بالجتساب مالسلا هيلع هل برقتلا

 نماثلا

 ناسنإلا ذإ ةبحملا ةدايزو ءمالسلاو ةالصلا هيلع هب ناميإلا

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©



 28 فيرشلا ّيوبنلا دلوملا ىركذب لافتحالا لوح "84

 .ًالمعو ًاملع .ًاقلخو ًاقلَح «ليمجلا بح ىلع عوبطم

 هقالخأ نم لضفأ الو لمكأ الو لمجأ الو ءًاداقتعاو ًالاح

 نابولطم ناميإلا لامكو ةبحملا ةدايزو دلك هلئامشو

 . كلذك بولطم وهف امهيعدتسي ناك امف ًاعرش

 فيرشلا هداليم مويب حرفلاو ءعورشم ِةَك هميظعت نأ
 ماركإو ركذلل عامتجالاو مئالولا عنصو رورسلا راهظإب
 ركشلاو حرفلاو جاهتبالاو ميظعتلا رهاظم رهظأ نم ءارقفلا

 هيلع هثعب نم انيلع هب َّنم امو «ميوقلا هنيدل اناده امب هلل
 . ميلستلاو ةالصلا لضفأ

 دعو ءةعمجلا موي لضف يف ْةِكَي هلوق نم ذخؤي

 داليم هنأ تبث يذلا نامزلا فيرشت «مدآ قلخ هيفو» :هايازم

 مويلاب فيكف «مالسلا مهيلع ءايبنألا نم ناك يبن يأل

 ؟نيلسرملا فرشأو نييبنلا لضفأ هيف دلو يذلا

 هل نوكي لب هنيعب مويلا كلذب ميظعتلا اذه صتخي.الو

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©



 <39 فيرشلا ّيوبنلا دلوملا ىركذب لافتحالا لوح 29

 ًءايحإو «ةوبنلا ةيزمل ًاراهظإو «ةمعنلل ًاركش «ةعمجلا

 يف مهملا حالصإلا تاذ ةريطخلا ةيخيراتلا ثداوحلل

 :هل لاق مث ء.محل تيبب نيتعكر ةالصب دك يبنلا مالسلا

 سوأ نب دادش ثيدح يف كلذ ءاج امك ؛ىسيع دلو

 ظفاحلا لاق «ىناربطلاو ىلعي وبأو رازبلا هاور يذلا

 ١ج حيحصلا لاجر هلاجرو :دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا
 حتفلا يف رجح نبا ظفاحلا ةياورلا هذه لقن دقو 2.1 7ص

 .اهنع تكسو 194١ص ا/ج

 عيمج يف نوملسملاو ءاملعلا هنسحتسا رمأ دلوملا نأ

 ًاعرش بولطم وهف عقص لك يف لمعلا هب ىرجو «دالبلا
 هآر ام فوقوملا دوعسم نبا ثيدح نم ةذوخأملا ةدعاقلل

 نوملسملا هآر امو نسح ِهَّللا دنع وهف ًانسح نوملسملا
 .دمحأ هجرخأ «حيبق هَّللا دنع وهف ًاحيبق

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©



 30 فيرشلا ٌيوبنلا دلوملا:ئركذب لافتحالا لوح قب

 رشع ىناثلا

 ةبولطم رومأ هذهو ءةنس وهف يوبنلا بانجلل ميظعتو

 اهب ةحيحصلا راثآلا تءاج دقو «ةحودممو ًاعرش

 . .اهيلع ثحلابو

 رشع ثلاثلا

 :لاق ىلاعت هّللا نأ

 4 كاف -دي تبن اَمِل لُسُرلا ِءأ ثا نم َكَنلَع ضقت الو

 ١١٠١[. :دوهز

 مهيلع لسرلا ءابنأ صق يف ةمكحلا نأ هنم رهظي اذهف

 مويلا اننأ كش الو .ءكلذب فيرشلا هداؤف تيبثت مالسلا

 هجايتحا نم دشأ هرابخأو هئابنأب انتدئفأ تيبثت ىلإ جاتحن

 ردصلا يف نكي ملو فلسلا هلعفي مل ام لك سيل
 راكنإلا بجيو اهلعف مرحي ةئيس .ةركنم ةعدب وهف لوألا

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 امف عرشلا ةلدأ ىلع ثدحأ ام ضرعي نأ بجي لب ءاهيلع

 وهف مّرحم ىلع وأ بجاو وهف ةحلصم ىلع لمتشا
 وهف حابم ىلع وأ .هوركم وهف هوركم ىلع وأ «مّرحم

 مكح لئاسوللو «بودنم وهف بودنم ىلع وأ «حابم
 : ماسقأ ةسمخ ىلإ ةعدبلا ءاملعلا مّسق مث ءدصاقملا

 .وحنلا ملعتو غيزلا لهأ ىلع درلاك :ةبجاو
 ىلع ناذألاو ءسرادملاو طبرلا ثادحإك :ةبودنمو

 .لوألا ردصلا يف دهعي مل ناسحإ عنصو «رئانملا

 . فحاصملا قيوزتو «دجاسملا ةفرخزك :هوركمو

 لكأملا يف عسوتلاو ءلخنملا لامعتساك :ةحابمو

 .برشملاو

 هلمشت ملو ةنسلا ةفلاخمل ثدحأ ام يهو :ةمرحمو

 . ةيعرش ةحلصم ىلع وتحي ملو ةماعلا عرشلا ةلدأ

 مرحل كلذك رمألا ناك ولو « ةمرحم ةعدب لك تسيلف

 هبثَكو نآرقلا مهنع هللا يضر ديزو رمعو ركب يبأ عمج

 ءارقلا ةباحصلا تومب هعايض ىلع ًافوخ فحاصملا يف

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©



 32 فيرشلا ٌيوبتلا دلوملا ىركذب لافتحالا لوح 7

 سانلا هنع هللا يضر رمع عمج مرحلو «مهنع هللا يضر

 ةعدبلا تمعن :هلوق عم مايقلا ةالص يف دحاو مامإ ىلع

 بجولو «ةعفانلا مولعلا عيمج يف فينصتلا مرحلو ءهذه

 انل مهبرح عم ساوقألاو ماهسلاب رافكلا برح انيلع

 تاصاوغلاو تارايطلاو تابابدلاو عفادملاو صاصرلاب

 طبرلا ذاختاو رئانملا ىلع ناذألا مرحلو «ليطاسألاو

 ىماتيلا رودو فاعسإلاو تايفشتسملاو سرادملاو

 ثيدح مهنع هللا يضر ءاملعلا دّيق مث نمف .ءنوجسلاو

 عقو ام ديقلا اذهب حّرصيو «ةئيسلا ةعدبلاب ةلالض ةعدب لك

 نكت مل يتلا تاثدحملا نم نيعباتلاو ةباحصلا رباكأ نم

 مل ةريثك لئاسم انثدحأ دق مويلا نحنو قلك هنمز يف

 يف دحاو مامإ ىلع سانلا عمجك كلذو فلسلا اهلعفي

 متخكو «حيوارتلا ةالص دعب دجهتلا ةالص ءادأل ليللا رخآ

 ةبطخكو «نآرقلا متخ ءاعد ةءارقكو ءاهيف فحصملا

 ءادنكو ءدجهتلا ةالص يف نيرشعو عبس ةليل مامإلا

 مل اذه لكف ءهّللا مكباثأ مايقلا ةالص :هلوقب يدانملا
 هل انلعف نوكي لهف «فلسلا نم دحأ الو ٍةِْكَم يبنلا هلعفي

 ؟ةعدب

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 وهف هلي هدهع يف نكي مل نإو دلوملاب لافتحالاف
 ةيعرشلا ةلدألا تحت اهجاردنال ةنسح اهنكلو «ةعدب

 ال ةيعامتجالا اهتئيه رابتعاب ةعدب يهف ةيلكلا دعاوقلاو
 كلذ ملُع «يوبنلا دهعلا يف اهدارفأ دوجول اهدارفأ رابتعاب

 .رشع يناثلا ليلدلا يف

 ةيعامتجالا هتئيهب لوألا ردصلا يف نكي مل ام لكو

 نم بكرت ام نآل ًاعرش ًابولطم نوكي ةدوجوم هدارفأ نكل

 . ىفخي ال امك عورشم وهف عورشملا

 رشع نماثلا

 فلاخو ثدحأ ام : هنع هللا يضر يعفاشلا مامإلا لاق
 امو «ةلاضلا ةعدبلا وهف ًارثأ وأ ًاعامجإ وأ ةنس وأ ًاباتك

 وهف كلذ نم ًائيش فلاخي ملو ريخلا نم ثدحأ

 . ها .دومحملا

 كلذك يوونلاو مالسلا دبع نب زعلا مامإلا ىرجو

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©



 34 فيرشلا ّيوبنلا دلوملا ىركذب لافتحالا لوح <35

 هيلإ انرشأ ام ىلإ ةعدبلا ميسقت ىلع ريثألا نباو

 . ًاقباس

 ( سنع عساتلا
 هثادحإب دصقي ملو ةيعرشلا ةلدألا هلمشت ريخ لكف

 .نيدلا نم وهف ركنم ىلع لمتشي ملو ةعيرشلا ةفلاخم
 وه سيل فلسلا هلعفي مل اذه نإ :بصعتملا لوقو

 سرام نم ىلع ىفخي ال امك ليلد مدع وه لب ؛هل ًاليلد
 دعوو ةنس ىدهلا ةعدب عراشلا ىمس دقف .لوصألا ملع

 يف نس نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ارجأ اهلعاف

 لمع نم رجأ لثم هل بتك هدعب اهب لمعف ةنسح ةنس مالسإلا
 .«ءيش مهروجأ نم صقني الو اهب

 نورشعلا

 نلَو ىفطصملا ىركذل ءايحإ دلوملاب لافتحالا نأ

 رثكأ نأ ىرت تنأف «مالسإلا يف اندنع عورشم كلذو

 فقاومو ةدوهشم تايركذل ءايحإ يه امنإ جحلا لامعأ

 حبذلاو رامجلا يمرو ةورملاو افصلا نيب يعسلاف ةدومحم

 اهاركذ نوملسملا ىيحي «ةقباس ةيضام ثداوح اهلك ىنمب

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©



 وه فيرشلا ّيوبنلا دلوملا ىركذب لافتحالا لوح 35

 هلوق كلذ ىلع ليلدلاو «عقاولا يف اهرَّوّص ديدجتب

 .[؟/ :جحلا]

 امهيلع ليعامسإو ميهاربإ نع ةياكح ىلاعت هلوقو

 : مالسلا

 «اكنيات لد
 ١54[. :ةرقبلا]

 نورشعلاو يداحلا

 تالافتحا ةيعورشم يف هوجولا نم ًاقباس انركذ ام لك

 نم تلخ يتلا هتالافتحا وه امنإ فيرشلا دلوملا

 اذإ امأ ءاهيلع راكنإلا بجي يتلا ةمومذملا تاركنملا

 طالتخاك هيلع راكنإلا بجي امم ءيش ىلع دلوملا لمتشا

 امم فارسإلا ةرثكو تامرحملا باكتراو ءاسنلاب لاجرلا

 كش ال اذهف ءِةلَك فيرشلا دلوملا بحاص هب ىضري ال
 نكل «تامرحملا نم هيلع لمتشا امل هعنمو هميرحت يف

 ىلع ىفخي ال امك ايتاذ ال ًايضراع نوكي ٍذئنيح هميرحت
 . كلذ لّمأت نم

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 ةيميت نبا خيشلا يأر

 «دلوملا لعف ىلع سانلا ضعب باثيدق :لوقي

 ىف ىراصنلل ةاهاضم امإ سانلا ضعب هثدحي ام كلذكو

 ًاميظعتو كك يبنلل ةبحم امإو مالسلا هيلع ىسيع داليم

 ىلع ال داهتجالاو ةبحملا هذه ىلع مهبيثي دق هّللاو هَل

 :لاق مث .عدبلا

 ىلع هلامتشال ريخ هيف نوكي ام لامعألا نم نأ ملعاو

 نوكيف اهريغو ةعدب نم رش ًاضيأ هيفو عورشملا نم عاونأ

 ةيلكلاب نيدلا نع ضارعإلا ىلإ ةبسنلاب ارش لمعلا كلذ
 . نيقسافلاو نيقفانملا لاحك

 ةرخأتملا نامزألا يف ةمألا رثكأ هب يلتبا دق اذهو

 : نيبدأب انه كيلعف

 ًانطاب ةنسلاب كسمتلا ىلع كصرح نوكي نأ :امهدحأ

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 فورعملا فرعأو كعيطي نم ةصاخو كتصاخ يف ًارهاظو

 . ركنملا ركنأو

 اذإف ناكمإلا بسحب ةنسلا ىلإ سانلا وعدت نأ : يناثلا

 وعدت الف هنم رش نم الإ هكرتي الو اذه لمعي نم تيأر

 وأ بجاو كرتب وأ هنم ركنأ وه ام لعفب ركنم كرت ىلإ

 ناك اذإ نكلو «هوركملا كلذ لعف نم رضأ هكرت «بودنم

 عورشملا ريخلا نم هنع ضّوعف ريخلا نم عون ةعدبلا يف
 الو «ءيشب الإ ًائيش كرتت ال سوفنلا ذإ ناكمإلا بسحب

 ءهنم ريخ ىلإ وأ هلثم ىلإ الإ ًاريخ كرتي نأ دحأل يغبني

 :لاق مث

 سانلا ضعب هلعفي دق ًامسوم هذاختاو دلوملا ميظعتف

 هميظعتو هدصق نسحل ميظع رجأ هيف هل نوكيو

 سانلا ضعب نم نسحي هنأ كل هتمدق امك ِةلكَي هّللا لوسرل
 دمحأ مامإلل ليق اذهلو ءددسملا نمؤملا نم حبقتسي ام

 وحنو رانيد فلأ فحصم ىلع قفنأ هنإ ءارمألا ضعب نع

 امك وأ بهذلا هيف قفنأ ام لضفأ اذهف هعد :لاقف كلذ

 دقو «ةهوركم فحاصملا ةفرخز نأ :هبهذم نأ عم .لاق

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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----ا-نكب_ اا كك رم اا 1
 ةت-

 اذه نأ هدذصق امنإو ءاذه دمحأ دوصقم سيلو «طخلاو

 . اهلجأل هرك ةدسفم ًاضيأ هيفو ةحلصم هيف لمعلا

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©



 نخا فيرشلا ّيوبنلا دلوملا ىركذب لافتحالا لوح 30

 دلوملا موهفم
 يرظن يف

 هل تسيل فيرشلا يوبنلا دلوملاب لافتحالا نأ ىرن اننإ

 لب ءاهب سانلا مازلإ وأ مازتلالا نم دب ال ةصوصخم ةيفيك

 ىدهلا ىلع سانلا عمجيو ريخلا ىلإ وعدي ام لك نإ
 هب لصحي مهايندو مهنيد يف مهتعفنم هيف ام ىلإ مهدشريو

 . يوبنلا دلوملا نم دوصقملا قيقحت
 اهيف يتلا حئادملا نم ءيش ىلع انعمتجا ولف كلذلو

 ةصق أرقن ملو هصئاصخو هداهجو هلضفو ِةَك بيبحلا ركذ
 اوحلطصاو اهتءارق ىلع سانلا فراعت يتلا يوبنلا دلوملا

 ءاهب الإ متي ال يوبنلا دلوملا نأ مهضعب نظ ىتح اهيلع
 تاداشرإو ظعاوم نم نوثدحتملا هيقلي ام ىلإ انعمتسا مث
 هنإف كلذ انلعف ول :لوقأ «تايآ نم ئراقلا هولتي ام ىلإو

 ىنعم هب ققحتيو فيرشلا يوبنلا دلوملا تحت لخاد
 ىنعملا اذه نأ نظأو «فيرشلا يوبنلا دلوملاب لافتحالا

 .نازنع هيف حطتني الو نانثا هيلع فلتخي ال

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©



 40 فيرشلا ٌيوبنلا دلوملا ىركذب لافتحالا لوح ,

 دلوملا يف مايقلا

 دع هتدالو ركذ دنع يوبنلا دلوملا يف مايقلا امأ

 ال ءالطاب انظ نظي سانلا ضعب نإف ءايندلا ىلإ هجورخو
 سانلا لهجأ دنع لب «ملعأ اميف ملعلا لهأ دنع هل لصأ

 نطظلا كلذو .نيمئاقلا عم موقيو دلوملا رضحي نمم

 لخدي ٍةَك يبنلا نأ نيدقتعم نوموقي سانلا نأ وه ئيسلا

 ديزيو «فيرشلا هدسجب ةظحللا كلت يف سلجملا ىلإ

 نأو «هل بيطلاو روخبلا نأ ىريف مهضعبب نظلا ءوس

 .هنم برشيل سلجملا طسو يف عضوي يذلا ءاملا

 «نيملسملا نم لقاع لابب رطخت ال نونظلا هذه لكلو

 ةءارجلا نم كلذ يف امل كلذ لك نم هللا ىلإ أربن اننإو

 فيرشلا هدسج ىلع مكحلاو ِهِكي هَّللا لوسر ماقم ىلع

 الإ اهملعي ال خزربلا رومأو ءرتفم دحلم الإ هدقتعي ال امب

 .ىلاعتو هناحبس هللا

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©



 ١ فيرشلا ّيوبنلا دلوملا ىركذب لافتحالا لوح 41

 لاقي نأ نم لجأو لمكأو كلذ نم ىلعأ هلك يبنلاو

 سلجم يف هدسجب رضحيو هربق نم جرخي هنأ هقح يف

 .اذك ةعاس يف ...اذك

 ةحاقولاو ةءارجلا نم هيفو ضحم ءارتفا اذه :لوقأ

 لهاج وأ دقاح ضغبم نم الإ ردصي ال ام ةحابقلاو

 ْ .دناعم

 ةقئال ةلماك ةيخزرب ةايح يح ِةِلَي هنأ دقتعن اننإ ءمعن

 هحور نوكت ايلعلا ةلماكلا ةايحلا كلت ىضتقمبو .هماقمب

 نأ نكميو «ىلاعتو هناحبس هَّللا توكلم يف ةحايس ةلاوج

 حاورأ اذكو .ملعلاو رونلا دهاشمو ريخلا سلاجم رضحت

 . هعابتأ نم نينمؤملا صلخ
 ثيح بهذت ةلسرم حورلا نأ ينغلب :كلام لاق دقو

 . تءاش

 نم خزرب يف نينمؤملا حاورأ :يسرافلا ناملس لاقو

 ميقلا نبال حورلا يف اذك) .تءاش ثيح بهذت ضرألا

 ١54(. 5ص

 سيل يوبنلا دلوملا يف مايقلا نأ ملعاف اذه تملع اذإ

 وه امنإو ءادبأ كلذ داقتعا حصي الو ةنس الو بجاوب وه

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©



 42 فيرشلا ّيوبنلا دلوملا ىزركذب لافتحالا لوح 3

 ركذ اذإف ءمهرورسو مهحرف نع سانلا اهب ربعي ةكرح
 كلت يف عماسلا روصتي ايندلا ىلإ جرخو دلو هِي هنأ

 ةمعنلا هذهب ًارورسو ًاحرف زتهي هلك نوكلا نأ ةظحللا

 يهف «هنع ًارّبعُم ءهرورسلاو حرفلا كلذل ًارهظم موقيف
 ةعيرش الو ةدابع تسيل اهنإ «ةينيد ال ةضحم ةيداع ةلأسم
 .اهب سانلا ةداع ترج نأ الإ يه امو ةنس الو

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©



 فا فيرشلا ٌيؤبنلا دلوملا ىركذب لافتحالا لوح 43

 ءاملعلا ناسحتسا

 ههوجو نايبو دلوملا مايقل

 راشأ دقو ملعلا لهأ نم هنسحتسا نم كلذ نسحتساو

 ذإ هسفنب ةيوبنلا دلاوملا دحأ فلؤم يجنزربلا كلذ ىلإ

 فيرشلا هدلوم ركذ دنع مايقلا نسحتسا دقو) : صنلاب لاق

 ةياغ ِيِبَكَع هميظعت ناك نمل ىبوطف ةّيورو ةياور اَوُوَذ ةمئأ

 .(هامرمو همارم

 ثيح نم ًازئاج هنوك انه ءيشلل ناسحتسالاب ينعنو

 ال هبقاوعو هثعاوب ثيح نم ًابولطم ًادومحمو هلصأو هتاذ

 بالطلا لقأو ءهقفلا لوصأ يف هيلع حلطصملا ىنعملاب
 يف اهلامعتسا يرجي (نسحتسا) ةملك نأ فرعي ًاملع

 :نولوقيف سانلا نيب اهيلع فراعتملا ةيداعلا رومألا

 «١ نسحتسم رمألا اذهو «باتكلا اذه 26 ةسأ

 وه هلك كلذب مهدارمو «ةقيرطلا هذه سانلا نسحتساو

 ًالوصأ سانلا رومأ تناك الإو يوغللا يداعلا ناسحتسالا

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©



 44 فيرشلا ّيوبنلا دلوملا ىركذب لافتحالا لوح

 ماملإ ىندأ هلنع نم وأ لقاع اذهب لوقي الو ةيعرش

 :مايقلا ناسحتسا هوجو

 راصمألاو راطقألا رئاس يف لمعلا هيلع ىرج هنأ

 بحاص ميظعت هب دصقلاو ًابرغو ًاقرش ءاملعلا هنسحتساو
 هللا دنع وهف نوملسملا هنسحتسا امو ٍةَِكَك فيرشلا دلوملا
 يف مدقت امك حيبق هّللا دنع وهف هوحبقتسا امو نسح
 .دوعسم نبا نع ثيدحلا

 يناثلا هجولا

 نم ةريثكلا ةلدألاب تباث عورشم لضفلا لهأل مايقلا نأ
 ًالقتسم ًاءزج كلذ يف يوونلا مامإلا فلأ دقو «ةنسلا
 ءزجب يوونلا ىلع ضرتعا نم ىلع درو رجح نبا هديأو

 . «مايقلا ناسحتتساب لئاقلا نع مالملا عفر) : ةامس

 ًاباطخ كي هلوق هيلع قفتملا ثيدحلا ىف درو

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 ًاميظعت ناك مايقلا اذهو ««مكديس ىلإ اوموق» :راصنألل

 ىلإ لقي ملو مكضيرم ىلإ اوموق :لاقل الإو ءًاضيرم
 . ضعبلا رمأ دق ناك لب مايقلاب عيمجلا رمأي ملو مكديس

 هيلع لخادلل ًاميظعت موقي نأ ٍةِكَكي يبنلا يده نم ناك
 كلذب هل اهميظعت ىلع اهّرقأو ةمطاف هتنبال ماق امك ًافيلأتو

 .كلذل مظع نم قحأ ٍةَِك وهو مايقلا

 يف وهو ِةْيَك هروضحو هتايح يف كلذ نإ لاقي دق
 ئراق نأ :كلذ نع باوجلاف «رضاح ريغ دلوملا ةلاح
 «ةفيرشلا هتاذ صيخشبتب لَك هل رضحتسم فيرشلا دلوملا

 رفوتي نأ دب ال لب بولطمو دومحم ءيش روصتلا اذهو
 لَك هل هعابتا لمكيل نيح لك يف قداصلا ملسملا نهذ يف

 .هب ءاج امل اعبت هاوه نوكيو د85 هيف هتبحم ديزتو
 يف عقاولا روصتلا اذهل ًاريدقتو ًامارتحا نوموقي سانلاف
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 . لَك هميظعت ةدايزل ًابجوم كلذ ركاذلا راضحتسا نوكيو

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 يوبنلا دلوملا عدب
 تالفح يف عقت تافلاخمو ًاعدب كانه نأ كش ال

 ةيبرعلا دالبلا ضعب يف دقعت يتلا يوبنلا دلوملا

 اهرشو اهررض ىلإ انهبنو اهنم انرذح دقو «ةيمالسإلاو
 يف هَّللا لضفب عقي ال كلذ نم ًائيش نكلو ءًاريثك
 نيمرحلا ىف دقعنت ىتلا تاعامتجالاو لفاحملاو سلاجملا
 فيك «ةماع ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو ءةصاخ نيفيرشلا
  لوسرو مالسإلا دلومو يحولا طبهم يهو ...ال
 رمألا اهيفو «ةيمالسإلا ةعيرشلاب مكحلا اهيفو ِةْلَي مالسإلا

 ديحوتلا لقعم يهو « ءركنملا نع يهنلاو فورعملاب

 اهنمو ريخلا ذخؤي اهنعو نيتملا هعردو نيصحلا هنصحو

 عقي ام ركذن امنإو «قحلا لهأ أجلي اهيلإو لضفلا ىوري
 لاجرلا طالتخا كلذ نمف .ةيمالسإلا نادلبلا ضعب يف

 «ةنتفلا بابسأ ربكأو رشلا باوبأ مظعأ نم وهو ءاسنلاب
 . ثيدحلا يف ءاج امك

 ضعب يف لاهجلا ضعب هلعفي ام دلاوملا عدب نمو

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 نم كلذ عبتي امو مرحملا ءا ءانغلاو بعللاو وهللا نم دالبلا

 .هّللاب الإ ةوق الو

 لماعتلاو تاولصلاب نواهتلاو تاركنملا لعف نم دلاوملاب

 الإ ةوق الو لوح الف ةنطابلاو ةرهاظلا ننسلا عييضتو ابرلاب

 .هّللاب

 نعو ريخلا نع ضارعإلاو ةلفغلا عاونأ حبقأ نمو
 ةليل يف دلوملاب سانلا ضعب لفتحي نأ ِلَي هب ءاج يذلا

 .هرابخأ نوركاذتي الو

 ءانتعالا دالبلا ضعب يف عقت يتلا دلاوملا عدب نمو

 ريطعتو هرابخأ ةءارقو هتريسب مامتهالاو ٍةِي هركذب

 ماعطإو هيلع ءانثلاو هحدمو هلئاضفو هلئامشب سلاجملا

 طقف عيبرلا رهش يف ماركإلا عاونأو ريخلا لعفو ماعطلا

 كشي ال لامعأ يهو .«فيرشلا يوبنلا دلوملا ةبسانمب

 بجاولا نكلو ءاهلضفو اهنسحو اهحالص يف ملسم لقاع

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 بجاولا لب «طقف عيبرلا رهش ىلع اهلعف رصتقي ال نأ
 مايأ لك يف ًادبأو ًامئاد كلذب اوموقي نأ نيملسملا ىلع

 يفكت الو تاقوأب ددحت ال كي © لوسرلا ىركذ نأل «ةنسلا

 نأ يغبني يتلا ملسملا ةايح اهنإ .ةصوصخم مايأ اهيف

 يغبنيو «هتايح نوؤش عيمج يف اهركذتي نأو ًايموي اهشيعي
 هذه ىلع هيبنتلل ًاحاتفم تاعامتجالا هذه نوكت نأ

 ملس ولف «ةليلجلا يناعملا هذه ىلإ داشرإلاو قئاقحلا
 مظعأ ناكل اهريغو اهانركذ يتلا عدبلا نم يوبنلا دلوملا

 فرشأو ىلاعت هَّللا ىلإ ةوعدلل باب لجأو ريخلل ةليسو
 مهدادجأو مهداجمأب سانلا ريكذتو داشرإلاو ظعولل ليبس

 وه اذهو «نيعمجأ مهنع هّللا يضر حلاصلا مهفلسو

 اهيلع زيكرتلا يغبني يتلا ىمظعلا ةياغلاو ىمسألا دوصقملا

 دصاقم ىلإ لوصولل ةلوبقم لئاسو تاعامتجالا رابتعاو

 ىلاعتو هناحبس هّللا لأسن «ةليبن تاياغو «ةديمح ةليلج

 نيمآ .قيفوتلا مامت

 :تاركنملاو دلوملا

 تاعامتجالا نأ انتارضاحمو انبتك نم ريثك يف انّيب مك

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 دقعنت ىتلاو اهدصقنو اهب يداننو اهيلإ وعدن يتلا

 انديس ميظعلا لوسرلاو ميركلا يبنلا ةريسب لافتحالل

 دالبلا نم اهريغ يف وأ اهرضحنو نيمرحلا يف ِةِلَك دمحم

 جيلخلا دالبو ماشلاو برغملاو رصمك ةيمالسإلاو ةيبرعلا

 قوذو بدأ عماجم . . .ةفيظنو ةفيرش عماجم يه نميلاو

 ةجهيو حرفو ملعو لضف عماجم . . .مارتحاو ريدقتو

 ٠. .رورسو

 فرشأ ًابلاغ دجاسملا وه هيف دقعنت يذلا ناكملاو

 زكارملا وأ (ىلاعت هّللا تويب) اهمركأو اهالعأو نكامألا

 سرادملاو ةيملعلا اياوزلا وأ ىربكلا تاعاقلاو ةيمالسإلا

 نم ءاملعلا رابك اهرضحيو «ءاملعلا تويبو ةينيدلا

 اورطعيل هللا ىلإ ةاعدلا ماركلا ظاعولاو نيدشرملا

 عيمج ىلع لقنتو «مهتاداشرإو مهحئاصنب سلاجملا

 ةفّرشم لفاحملاو عماجملا هذهف «ةيمالعإلا ةزهجألا

 ام ىأر ضرتعملا لعلو .هلضفو هللا دمحب ةرّهطم ةمّركم
 ًامسوم دلوملا نوذختي نيذلا ءاهفسلاو ءاغوغلا نم عقي

 . . . تاركنملا لعفو بعللاو وهلل

 يوبنلا دلوملا تاعامتجاب ًاصاخ سيل اذه :هل لوقنف

 يتلا نكامألا نم ريثك يف .ءالؤه نم عقي هنأ لب «فيرشلا

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا
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 اورتتسيل ةصرفلا كلت نيمنتغم سانلا عامتجا اهيف لصحي

 لضفأو نيوانعلا فرشأ ةلظمب اولظتسيو اهتحت
 امك عورشم عامتجا يأ هنم ولخي ال اذهو «تابسانملا

 ةرمعلاو جحلا نكامأ يف وأ دجاسملا يف كلذ دَماشُي

 ال يتلا ةيونسلا تاعامتجالا يف وأ ءماحدزالا عقي امدنع

 رطفلا ديع ةالصل عامتجالاك اهتيعورشم يف دحأ فلتخي

 يمر وأ تافرعب فوقولا وأ ىحضألا ديع ةالص وأ

 لكو «تاعامتجالاو دهاشملا نم كلذ ريغو تارمجلا

 ال روهطلا ءاملا نأل عامتجالا لصأ يف حدقي ال اذه

 هذه عنم يغبني :لقاع لوقي نأ حصي لهف

 تافلاخملا ضعب نم اهيف عقي امل ةعورشملا تاعامتجالا

 ناتهب اذه كناحبس .ةلهجلا نم لصحت يتلا تاركنملاو

 :لاقل ركفو رمآلا يهانلا ربدتو رظانلا فصنأ ولو .ميظع

 عدبلا لك براحن نأو تاركنملا عيمج عنمن نأ بجي

 وأ دلوملل ناك ءاوس «لافتحا وأ عامتجا يأ يف عقت يتلا

 ,حيوارتلل وأ نيديعلل وأ ةرمعلل وأ جحلل وأ جارعملل

 يف وأ تويبلا يف وأ دجاسملا يف كلذ ناكأ ءاوسو

 دلوملل عامتجالا لصأ ىلع زيكرتلا نود تاياوزلا

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 يف ةيركفلا شويجلا شييجتو اهلصأ نم ةيضقلا ةبراحمو

 بطخلا يف ربنملا ىلع وأ ةيمالعإلا ةزهجألا ضعب

 وه ثيح نم دلوملا ىلع عامتجالا ةبراحمل ةيعمجلا
 بسانملا اهتقو يف ةبسانملا ءايحإل هب لافتحالاو عامتجا

 .اهب

 ةبراحم ىلإ سانلا نوحصانلا نودشرملا اعد ول :لوقأ

 ناك ءاوس تاركنمو عدب يه ثيح نم تاركنملاو عدبلا

 .«باوصلا نيع كلذ ناكل هريغ وأ دلوملا عامتجا يف

 حصان رويغو مهاف لقاع لك بابلا اذه يف مهعم ماقلو

 . ىدهلا ىلإ عاد ريخلا ىلع صيرح
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 ةطقاس هبش

 الإ وهام اندنع  هتقيقح يف دلوملا نأ ملعا
 هللا ةّنم رّكذتو هلك يبنلا ةريس عامس هنم دصقي عامتجا

 .ِةلِكَك ميحرلا فوؤرلا ميركلا يبنلا اذهب ةمآلا ىلع هلضفو

 نوركنملا اهب كسمتي ةطقاس هبشو ةيهاو للع كانهو

 . ماع لك يف اهب نودانيو دلوملل

 ثلاث ديع هنأ نودقتعي دلوملاب نيلفتحملا نأ :اهنم

 . هنايب قبس امك ةدودرم ىوعد هذهو

 ليمكتو ةعيرشلا يف ةدايز دلوملاب لافتحالا نأ :اهنمو
 ةلعلا هذهو لك ىبنلا هلعفل ًاريخ ناك ول هنأل «نيدلل
 نظي وأ دقتعي نيملسملا ماوع نم دحأ ال هنأل ؛ةلولعم
 هلعفي مل ام لك سيلو  مهئاملع نع ًالضف كلذ
 نيدلل ًاليمكت ربتعي مهدعب نم هلعفو فلسلاو هلك يبنلا
 اشاح مث الكو اشاح ...ةعيرشلا ىلع اكاردتساو

 ؟داهتجالا باب نيأف الإو ...الكو
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 ىتلا ةيداهتجالا لئاسملا فولأ ىف نولوقي اذامو

 نيدلل ليمكت يه له ؟ةلضافلا نورقلا دعب اميف ترهظ

 ؟ ! ًاضيأ

 لَك يبنلا ىلع تتاف اهنإ :لاقي نأ حصي لهو

 ؟هولهج وأ هيف اورصق وأ كلذ اوسن مهنأو ؟فلسلاو

 ! !ميظع ناتهب اذه كناحبس

 نم دلوملا لمع نأ ىعدا يذلا نمو :لوقن مث

 ؟اهنيعب اهيلع صوصنملا ةيدبعتلا تايفيكلا

 «لطابلا نم لطبأو بذكلا نم بذكأ ءاعدالا اذهف

 .ةيافكلا هيف امب ةيرفلا هذه ىلع ّدرلا مدقت دقو

 نم لوأ نأل ةيضفار ةعدب دلوملاب لافتحالا نأ :اهنمو

 .نولوقي اذكه !!أبس نب هللا دبع

 نأ نم ًاقباس هانررق ام وه ةلعلا هذه نع باوجلاو

 ال اذهو كلذ ىلع ليلدلا انركذو يلع دمحم انديس

 ىتلا ةقيرطلاو ةيفيكلا ىف فالخلا امنإو .هيف فالخ

 ىنتعا دق هنأ ىلع ًاّيَّضن ًارمأ تسيل ىهو تريغتو تروطت

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 بتكلا هتءارق يفو هيف اوفلأو نييمطافلا لبق سانلا هب
 نبا ظفاحلاو يقارعلا ظفاحلا دلوم لثم كلذل ةصصخملا
 ظفاحلاو ريثك نبا ظفاحلاو يقشمدلا نيدلا رصان

 .يزوجلا نباو يواخسلا

 :همالك فيرحتو ريثك نبا ىلع ءارتفالا

 سيلدتلاب ولو مهلطاب رشنل نوضرغملا دهم دقو
 ثيح ءمهنم مهفلا يليلقو نيملسملا ةماع ىلع مهتداعك
 :دحاولا فرحلاب اولاق

 )١١/ ةياهنلاو ةيادبلا ىف ركذ ريثك نبا ظفاحلا نإ

 ىلإ ةبستنملا - ةيديبعلا ةيمطافلا ةلودلا نأ 0”

 رصم تمكح يتلاو - يدهيلا حادقلا نوميم نب هللا ديبع

 .ةريثك مايأب تالافتحا اوثدحأ (0710/ -7017 ) ةنس نم

 .ها لك يبنلا دلومب لافتحالا اهنمو

 . ريثك نبا ظفاحلا نع هولقن ام اذه

 متبذك :مكل لوقن هيلإ اوراشأ يذلا عجرملا بسحو

 هومتلقن امو ظفاحلا ىلع هومتيعدا ام اندجو اننإف !!هّللاو
 يف ةنايخلاو سيلدتلاو ءارتفالاو بذكلا نيع وه امنإ هنع

 . . .كلذ ىلع نيرصم متنك نإو «ةمألا ءاملع نع لوقنلا

 .نيقداص متنك نإ انل هوجرخأ :مكل لوقنف
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 ةيضقلا هذه نوشقانتس مكنأب مكئاعدا نم متنأ نيأو

 نيع هنإ لب ...ىوه لك نع درجتو فاصنإو لدعب

 دعب نمأن فيكف «توقمملا ىوهلاو يزخملا بصعتلا
 نع مهلوقن يف ءالؤه لثمل  ملسملا يخأ اي كلذ

 ظفاحلل يقيقحلا يأرلا ملسملا يخأ كيلإو «ةمألا ءاملع

 يعدي نم هافخأ يذلاو «هتأشنو دلوملا لمع يف ريثك نبا

 ريثك نبا ظفاحلا لاق .فاصنإو لدعب عوضوملا ةشقانم

 ام فراعملا ةبتكم ةعبط ١777/17 (ةياهنلاو ةيادبلا) يف

 : هصن

 دحأ .ىربكوكلا ديعس وبأ رفظملا كلملا...»

 ةنسح راثآ هل .داجمألا كولملاو ءاربكلا تاداسلاو داوجألا

 يف فيرشلا دلوملا لمعي ناكو (ةنسح راثآ هلوق ىلإ رظنا)

 كلذ عم ناكو ءًآالئاه ًالافتحا هب لفتحيو لوألا عيبر

 نسحأو هللا همحر ءًالداع ًاملاع ًالقاع ًاكتاف ًاعاجش ًامهش

 ةئامثالث دلوملا ىف فرصي ناكو» :لاق نأ ىلإ «هاوثم

 ْ . ها(رانيد فلأ

 نبا نم هيلع ءانثلاو حدملا اذه ىلإ هللا كمحر رظناف
 ىلإ ءعاجش .مهش «لداع .ملاع هنأب هفصو هنأ ذإ ريثك

 ءرجاف «قيدنز :لقي ملو هاوثم نسحأو هللا همحر :هلوق

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 ىوعد يه امك تاقبوملاو شحاوفلل بكترم .قساف
 ليحأو !!فيرشلا دلوملا لمعب لوقي نميف ضراعملا

 يف تركذ امم مظعأ مالك كانهف عجرملا سفن ىلإ ئراقلا

 .ةلاطإلا فوخ هلقنأ مل ليلجلا مامإلا قح

 مالعأ ريس) يف يبهذلا ظفاحلا مامإلا لوق ىلإ رظناو

 :هصن ام رفظملا كلملا ةمجرت دنع ””77/77 (ءالبنلا

 .«نيثدحملاو ءاهقفلا بحي ًاَيَّئُس ءًاريخ .ًاعضاوتم ناك»

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 ىدهلا ةمئأ لاوقأ
 دلوملاب لافتحالا يف

 ١ يطويسلا ظفاحلا ةجحلا مامإلا :

 يواحلا» هباتك يف يطويسلا ظفاحلا مامإلا دقع
 (دلوملا لمع يف دصقملا نسح) هامسأ ًاباب (يواتفلل

 دلوملا لمع نع لاؤسلا عقو :هلوأ يف لاق «184ص

 ؟عرشلا ثيح نم همكح ام «لوألا عيبر رهش يف يوبنلا

 ؟ال مأ هلعاف باثي لهو ؟مومذم مأ دومحم وه لهو

 وه يذلا  دلوملا لمع لصأ نأ يدنع باوجلاو

 رابخألا ةياورو «نآرقلا نم رسيت ام ةءارقو سانلا عامتجا

 نم هدلوم يف عقو امو ة8َك يبنلا رمأ ةيادب يف ةدراولا
 ريغ نم نوفرصنيو «هنولكأي طامس مهل دمي مث «تايآلا

 اهيلع بائثي يتلا ةنسحلا عدبلا نم وه كلذ ىلع ةدايز

 حرفلا راهظإو 35 يبنلا ردق ميظعت نم اهيف امل اهبحاص

 . فيرشلا هدلومب
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 :ةيميت نبا مالسإلا خيش - ؟

 راد ةعبط (ميقتسملا طارصلا ءاضتقا) هباتك يف لاق

 ضعب هثدحي ام كلذكو» :هصنام 557”:ص ثيدحلا

 مالسلا هيلع ىسيع داليم يف ىراصنلل ةاهاضم امإ سانلا

 ىلع مهبيثي دق هّللاو .هل ًاميظعتو ِهلَك يبنلل ةبحم امإو
 هلعفي مل اذه نإف» :لاقو ...داهتجالاو ةبحملا هذه

 اذهف .ها«هنم عناملا مدعو .هل ىضتقملا مايق عم «فلسلا

 هَّللا يضري امب ملكتو ًابناج بصعتلا كرت نم لوق
 خيش لاق امك الإ دلوملا لعفن الف نحن امأ .ي هلوسرو

 انبيثي دق هّللاو «هل ًاميظعتو ٍةلَك يبنلل ةبحم» : مالسإلا

 : لئاقلا ٌرد هَّللو .داهتجالاو ةبحملا هذه ىلع

 مهيبن يف ىراصنلا هتعدا ام عد
 مكتحاو هيف ًاحدم تئش امب مكحاو ْ

 فرش نم تئش ام هناذ ىلإ بسناو

 مظع نم تئش ام هردق ىلإ ٌبسناو

 هل سيل هللا لوسر لضف نإف
 مقب قطان هنع برعيف دح

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 نبا ظفاحلا حارشلا مامإو مالسإلا خيش 7

 : ينالقسعلا رجح

 ام قباسلا عجرملا سفن يف يطويسلا ظفاحلا لاق
 وبأ رصعلا ظفاح مالسإلا خيش لئس دقو» :هصن
 لصأ :هصن امب باجأو دلوملا لمع نع رجح نب لضفلا
 نورقلا نم حلاصلا فلسلا نع لقنت مل ةعدب دلوملا لمع

 ءاهدضو نساحم ىلع تلمتشا كلذ عم اهنكلو ةثالثلا

 تناك اهدض بنجتو نساحملا اهلمع يف ىَّرحت نمف
 وهو تباث لصأ ىلع اهجيرخت يل رهظ دقو ؛«ةنسح ةعدب
 دجوف ةنيدملا مدق دلي يبنلا نأ نم نيحيحصلا يف تبث ام

 موي وه :اولاقف ٠ .مهلأسف ءاروشاع موي نوموصي دوهيلا
 ًاركش هموصن نحنف «ىسوم ىجنو «نوعرف هيف ِهّللا قرغأ
 موي يف هب نم ام ىلع هَّلل ركشلا لعف هنم دافتسيف هلل
 :لاق نأ ىلإ ...ةمقنلا عفد وأ «ةمعنلا ءادسإ نم نيعم

 ةمحرلا يبن لَك يبنلا اذه زورب ةمعن نم مظعأ ةمعن يأو
 لمعي ام امأو ءهلمع لصأب قلعتي ام اذهف ؛مويلا كلذ ين

 نم ىلاعت هلل ركشلا مهفي ةي ام ىلع هيف رصتقي نأ يغبنيف هيف

 «رشش داشنإو ةقدصلاو ماعطإلاو ةوالعلا نم مدقت ام وحن

 لعف ىلإ بولقلل ةكرحملا ةيدهزلاو ةيوبنلا حئادملا نم
 . هللا همحر همالك ىهتنا «ةرخآلل لمعلاو ريخلا

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 اسس يا ___ لل

 اهنإ ضراغملا اهنع لاق يتلا .يه تاطابنتسالا هذهف
 نم يرعش تيلف ءاهركنأو ءدساف سايقو لطاب لالدتسا

 !!هيلع روكنملا نمو ركانلا

 هؤافلخ الو هلعفي مل ٍةكَك لوسرلا نإ ركنملا لوق امأو

 مهيلع هّللا ناوضر ةباحصلا نم مهريغ الو نودشارلا

 . خلإ . . . نيعمجأ

 نأ ىلع صن هبحصي مل نإ هدحو كرتلا :لوقن اننإف
 ديفي نأ هتياغ لب «كلذ يف ًاصن نوكي ال روظحم كورتملا
 كورتملا لعفلا كلذ نأ امأو ,ءعورشم لعفلا كلذ كرت نأ

 امنإو ءهدحو كرتلا نم دافتسي ال اذهف ًاروظحم نوكي

 ضارتعالا اذهف كلذ عمو «هيلع لدي ليلد نم دافتسي
 يف ال ةقيرطلاو ةيفيكلا يف انلق امك فالخلا نأل طقاس

 . '”ةقيقحلا لصأ

 ةقسفلا نم مه لفتحي نم رثكأ نأب ءاعدالا امأو

 اوعيضو تاولصلا يف اونواهتو ابرلاب اولماعت نمم راجفلاو
 ماثآلاو يصاعملا ةرثكب اوفرعو ةنطابلاو ةرهاظلا ننسلا

 .ةعدبلا نع ةصاخ ةلاسر يف ةلأسملا هذه يف لوقلا انطسب دقو )١(
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 ءارتفاو حيرص فذق اذهف «تاقبوملاو.شحاوفلا باكتراو

 نإ ًادغ هلئاق هنع لابسيسو .داهنشألا سوؤر ىلع حضاو

 مهنأ ةلدأ نم هدنع امب تبثي نأ هيلعو «مويلا هنع لأسي مل
 :لوقنف نحن امأو .هنم هللا مقتنيسف الإو .ءلاق امك

 : لوقنو «ميظع ناتهب اذه كناجيبم

 ةعامج يف ةالصلا نورضحي نيذلا لك لهو

 نآرقلا نوؤرقيو نورمتعيو نوجحيو دوموصيو

 هذه نع نوهزنم فاكتعالاب دجاسملا نورمعيو

 لكأيو ابرلا ذخأي نم مهيف سيلأ :لوقأ ؟صئاقنلا

 ؟لطابلاب سانلا لاومأ

 ؟شحاوفلا لعفيو رمخلا برشي نم مهيف سيلأ
 ؟عجريو بوتيو ئطخي نم مهيف سيلأ
 نايسنلا لحم ناسنإلاو ءءاطخ مدآ نبا لكو

 | | . ريصقتلاو

 سفنلا ةيؤرو بجعلاو ربكلا نم مهللا كب ذوعن
 .لئاقلا سيلبإ ةقيرطو

 ردي نقم راكب قت نيخان)»
 :فارعألا] ١7[.
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 سانلا كله :لاق اذإ ملاعلا نإ :ءاملعلا لاق دقو

 .مهرسخأو مهكلهأ وهف هسفنب ًابجعم مهل ًارقتحم

 نإ :مهلوق نوركنملا اهب للعتي يتلا للعلا نمو
 . لك هتبحم ىلع اليلد سيل لافتحالا

 وه دلوملاب لافتحالا نإ ًادبأ لقن مل اننأ :باوجلاو

 سيلف لفتحي مل نم نأو يي هتبحم ىلع ديحولا ليلدلا
 نم رهظم دلوملاب لافتحالا نإ :لوقن اننإ لب .ءبحمب

 الو .هعابتاو هب قلعتلا لئالد نم ليلد وهو «هتبحم رهاظم
 .ًاعبتم الو ًابحم نوكي ال لفتحي مل نم نأ مزلي

 ديزم عم هب اهتابثإ يفني ال عابتالاب ةبحملا تابثإو
 يذلا لافتحالا يف نيلثمتملا نيعورشملا مامتهالاو ةيانعلا

 ولو .ءلوقعلا يوذ دنع لوصألاو دعاوقلا نع جرخي ال

 نمم ةرثاكلا ةرثكلا نأ دجول ركنملا فصنأو لقاعلا ثحب

 قدشتو نورتفملا هارتفا امم ًامامت ضيقنلا ىلع مه لفتحي

 مههاوفأ نم جرخت ةملك تربكف «نوفذاقلا نوقدشتملا هب

 .ًابذك الإ نولوقي نإ

 نوركنملا اهب خرصي يتلا تاطلاغملاو هبشلا نمو

 طالتخا دلوملا يف لصحي هنإ :مهلوق نوضرتعملاو
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 برشو فزاعملاو يناغألا لامعتساو «ءاسنلاب لاجرلا

 كلت خلإ ...نادرملا ىلإ رظنلاو ءتاركسملا

 .تاهافسلا

 نم تائم انرضح دقف «لئاقلا اذه هّللاو بذك دقو

 رن ملو فزاعم عمسن ملو طالتخا عقي ملف دلوملا تالفح

 نيمرحلا يف اندالب يف ًاصوصخو ءارتفالا اذه نم ًائيش

 اذه يف لصحي كلذ نأ نوتبثي فيك يردن الو «نيفيرشلا

 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةئيه زكارم هذهو دلبلا

 مل كلذ عمو اهضرعو دالبلا لوط يف هللا لضفب ةرشتنم
 هذه نم ةدحاو ةلاح  نينسلا رم ىلعو  اوطبضي

 ءانغو فزعو برشو طالتخا نم ركذ ام اهيف تالافتحالا

 ةعبار يف سمشلا حوضوك حضاو رمأ اذه ءميظع داسفو

 . ىماعتم وأ ىمعأ الإ هركني الو راهنلا

 ءيش ناهذألا يف حصي سيلو

 ليلد ىلإ راهنلا جاتحا اذإ

 نادلبلا ضعب يف لصحي امنإ كلذ نكل :لاق اذإف

 نأ بجاولا ناكو ؟تمّمع اذامل نذإ :انلق «ةيجراخلا

 دق تنك نإ ءاذكو اذك نادلبلا ضعب يف عقي هنإ :لوقت

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 دق تنك وأ «قسافب سيل ربخلا كلذ لقن يذلا نأ تنيبت

 :تلقل تفصنأ ول كلذ عمو .«كسأر ينيعب كلذ تدهاش

 ةماعو ءاغوغلا ةلهجلا نم نادلبلا ضعب يف عقي هنإ

 الو قحلا نازيم يف ةميق الو مهل نزو ال نيذلا ءاهفسلا

 .ليلعت الو ليلد يف مهب رابتعا

 قيضو رظنلا رصقب ىلاعت هللا مهالتبا ماوقأب انيلب دقو
 صوصنلا نم نومهفي الو مهسفنأ الإ نوري الف ءقفألا

 مهدنع سيلو «ةيظفللا اهرهاوظو ةيفرحلا اهتالولدم الإ
 مهنإف كلذلو «هفالخ روصت وأ كلذ ريغ مهفل دادعتسا

 مهدودرو مهماكحأ يف ميفعتلا كلسم نوكلسي

 اذه انرمأ يف ثدحأ نم» :ثيدحب داهشتسالاك مهراكنإو

 ةعدب لكو ةعدب ةثدحم لك» :ثيدحو ا(در وهف هنم سيل ام

 اهيف دلاوملا تالافتحا نأ يف لوقلا قالطإ ىلإ «ةلالض

 ىلإ تافتلا نود «خلإ . . .ءانغو وهلو برشو طالتخا

 مهفت نودو «ةعدبلا ثيداحأ دييقت يف ملعلا لهأ لاوقأ

 يف ثدحأ نم» :ثيدح يف يتلا (هنم سيل ام) ةملكل

 رظنلا نعمأ نم لك نأ عم ««در وهف هنم سيل ام اذه انرمأ

 نم دودرملا نأ فرعيس ًاليلق ركف نكل نعمي مل وأ
 هذهو ءاهلوصأو ةعيرشلا دعاوق هلمشت مل ام وه لامعألا

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 لهأ دنع ةروهشملا ةمولعملا لئاسملا نم تدغ دق ةلأسم

 .هبالطو ملعلا

 : ةيآ نإ :مهضعب لوق ةطقاسلا هبشلا نمو
| 

 3 < 0 معصم يم حم #5 وار جرجس ساد
 «ًاوحرفيلف َكِلَدِق تمر هللا لصف لق

 كلذ انرهظتسا امك لوسرلاب حرفلا ىلع لدت ال

 مالسإلا انه ةمحرلاب دارملا نآل :اولاق ءدلوملا ةلدأ ىف

 ةلمجو كلذ يف نيرسفملا ضعب لاوقأ اولقنو «نآرقلاو

 يف عوفرم ثيدح دري مل هنأ عم «بابلا اذه ىف راثآلا نم

 لوق وه لوقلا اذه لوقي نأ ٍذئنيح دحأل حصي الو .كلذ

 .ةك هللا لوسر

 نأو هَّللا الإ هَّلِإ ال نأ دهشي ركنملا اذه نأ الولو ءاذه

 ةنسلأ هنع فكتف ديحوتلا ةملك هل عفشت نكل «نيهم دقاح

 يفو «ناميإلا لهأ نأش وه امك هب نظلل ًائيشحت مهفلا

 يف ةمحرلاب و لوسرلا فصو ءاج دقل :لوقأ باوجلا

 : ىلاعت هلوق

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 «تيّلكلإ هَمَياَلِإ كتم آنر)
 .[١٠١ا/ :ءايبنألا]

 : ىلاعت هلوق يف ميحرلاب هفصوو

 مِنَ امه بز ْمُكِشنأ نِه -تنوئو محب دلل
 ْ محي فور َنيمؤمْلاب كحَتلع صرح

 .[١؟8 :ةبوتلا]

 اذه ىف ةريثك صضوصن فيرشلا ثيدحلا ىفو

 :ىلاعت هلوق يف ةمحرلا نأ نم عناملا امف . عوضوملا

 هيمو هللا ٍلْصَمب لهل
 .[08 :سنويا

 لَك يبنلاو نآرقلاو مالسإلا نوكيف دك يبنلا لمشت

 .ةمحر كلذ لك

 ؟ةمحرلا وه يذلا مالسولاب ءاج يذلا نمو

 ؟ةمحرلا وه يذلا نآرقلا هيلع لزنأ يذلا نمو

 ؟!ةمحرلا هذهب ءاج يذلا ٍةِلَذ دمحم يبنلا وه سيلأ

 ظفل قالطإب حيرص صن نآرقلا يف تأيملولف

 كلذ يف ىفكل ةفيرشلا هتاذو ميركلا هصخش ىلع ةمحرلا

 .ةمحر وهف ةمحرلاب ءاج هنأ ىلإ ةراشإو ةلالد

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 مزعو مزحو هلك ةمحر

 ءايحو ةمصعوراقوو

 ىلعف .نآرقلا يف كلذب حيرصتلا ءاج دقو فيكف

 ال نآرقلاب نآرقلا ريسفت يف نايبلا ءاوضأ بحاص بهذم

 هَّللا ةمحر وهف ٍةلَ# يبنلا لمشت ةميركلا ةيآلا نأ يف كش
 : اهب حرفلاب هّللا انرمأ يتلا

 . 4و حَرَفَب َكِلَدَج ويَمتَو هلأ ٍلْصَفب لهل

 ءاج امك نيتملا هلبحو ىمظعلا هتمعنو هللا لضف وهو
 : ىرخألا ةيآلا ىف

 را تمني أوثأالو أوهَّرَكَت 19 اصيب هللا ِلْبَحب أ أوم اوُمصتعأو هك

 # نوح ويرغب ُمحَبْصض كوول ول نيب َك

 .ةيآلا "٠١[ :نارمع لآ]

 نيب فلأ يذلا وه هنأل هللا ةمعنو هّللا لبح وهف
 ميوقلا يدهلاو مالسإلاو نآرقلا نم هب ءاج امب مهبولق

 يف يربطلا هاور اميف قاحسإ نبا لاق « «ميقتسملا طارصلاو

 فلأو مالسإلاب كلذ أفطأ لجو زع هللا نإ مث) :هريسفت

 .ها(هؤانث لج مهركذف ِةلَي دمحم هلوسرب مهنيب

 وه هتدالو موي نإ :مهضعب لوق ةطقاسلا هبشلا نمو

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 ناكو «نزحلا نم ىلوأب -حرفلا سيلف هتافو موي سفن

 دق ىطويسلا نيدلا لالج ةمالعلا مامإلا نإ :لوقنو
 ام يواحلا هباتك يف لاقف «ةطلاغملا هذه ىلع درلا انافك

 بئاصملا مظعأ هتافوو معنلا مظعأ كي هتدالو نإ) :هصن

 دنع رمأي ملو ءدولوملاب حرفو ركش راهظإ يهو ةدالولا
 ةحاينلا نع ىهن لب .هريغب الو (ةقيقع) حبذب توملا

 يف نسحي هنأ ىلع ةعيرشلا دعاوق تلدف .عزجلا راهظإو

 هيف نزحلا راهظإ نود ٍلكَي هتدالوب حرفلا راهظإ رهشلا اذه

 لتقم لجأل ًامتأم ءاروشاع موي اوذختا ثيح . . .ةضفارلا
 مايأ ذاختاب ِِكي هلوسر الو هّللا رمأي ملو .«.نيسحلا

 .«مهنود وه نمب فيكف امتأم مهتومو ءايبنألا بئاصم

 مهيلع قبطني تاضارتعالا هذه نم ًاريثك نأ لصاحلاو

 ةفيذح نع ىلعي وبأ هجرخأ يذلا ٍةِِلَي ىفطصملا ثيدح

 أرق لجر مكيلع فاخأ امم١ :ِهك هَّللا لوسر لاق :لاق
 خلسنا مالسإلا هؤادر ناكو هيلع هتجهب تيؤر اذإ ىتح نآرقلا

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 «كرشلاب هامرو فيسلاب هراج ىلع ىعسو هرهظ ءارو هذبنو هنم
 ؟يمارلا وأ يمرملا كرشلاب ىلوأ امهيأ ءهّللا يبن اي :تلق :لاق

 .ديج هدانسإ :ريثك نبا ظفاحلا لاق .«يمارلا لب :لاق

 وه مهضعب اهب كسمتي يتلا ةطقاسلا هبشلا نمو

 هترشب امل هتالوم ةبيوثل بهل يبأ قتع ربخ نإ :مهلوق
 هنأو هيف ةَجُح ال مانم ايؤر هنأل لطاب رثأ ٍةِكَك يبنلا ةدالوب
 :نولوقيو رجح نبا مالكب نولدتسي مث «نآرقلل فلاخم

 .هيف ةجح ال مانم ايؤر هنأ حتفلا يف ظفاحلا ركذ

 هفصوو انه همالكب لدتسا يذلا رجح نبا اذه :لوقأ

 دلوملا جيرخت طبنتسا يذلا هسفن رجح نبا وه ظفاحلاب

 امك ءاروشاع موص ثيدحب هل الدتسم حيحص لصأ ىلع

 نإ» :لاق لب انه همالكب ذخأي مل ركنملا نكلو مدقت

 لطاب لالدتسا ءاروشاع مايص ثيدحب رجح نبا لالدتسا

 .«دساف سايقو

 هنإف «فلاخملا اذه كلسم جاجوعا ىلإ يخأ اي رظناف

 ءهاوه قفاوي هداهتجا نأ نظي امدنع رجح نباب رثكتي
 هل ًافصاو ًاردقم ًامرتحم اذكه (ظفاحلا) لاق :لوقيف

 نأ ىأر امدنع همسا ركذب ىتح ثرتكي ملو «(ظفاحلاب)

 وه رجح نبا نأ ملعي ناك اذإ اذه .هاوه فلاخي هداهتجا

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 ناك اذإ امأ .ءاروشاع ثيدح ىلع دلوملا جرخ نم لوأ

 . هبحاص ىلع ضاق لهجلاب كبسحف ملعي ال
 لدتسملا ركنملا اذه لهج نع ًانايبو ًاملع كديزأو

 ةجح ال مانم ايؤر هنأب» ةبيوث ربخ در يف رجح نبا مالكب
 قفاوي امب هيف فرصتو همالك فّرح لقانلا اذه نأب «هيف

 ههجو ىلع هب تأي ملو ءهلصأ نع هعطق ذإ هاوه

 هبقع ىلع هدرو هتجحب هكصل الماك هب ءاج ولو «حيحصلا

 نّيبو ضارتعالا اذه در رجح نبا ظفاحلا نإف ءالوذخم

 يبأ ىلع ءاش امب هللا لضفتي نأ زوجي هنأ هثحب ةمتاخ يف
 كلذ يف عبتملاو «بلاط يبأ ىلع لضفت امك بهل

 عقو نمل اماركإ روكذملا ليضفتلاو ءاتابثإو ايفن فيقوتلا
 نع ًاصاخ ًاثحب انبتك دقو «كلذ وحنو هل ربلا رفاكلا نم
 :هصن كيلإو «ميهافملا» انباتك يف ربخلا اذه

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 ةهبيوث قتع ةصق

 يبأ قتع ةصق ةريسلاو ثيدحلا بتك يف ءاملعلا ركذي

 نأو لي يبنلا ةدالوب هتربخأ امل ةبيوث هتيراجل بهل
 هتافو دعب مونلا يف بهل ابأ ىأر بلطملا دبع نب سابعلا

 تيقس ينأ ريغ مكدعب ًاريخ قلأ مل :لاقف هلاح نع هلأسف

 موي لك يف ّيلع ففخيل هنأو ةبيوث يتاقتعب هذه يف

 . نينثالا

 ثيدحلا ةمئأ نم ةلمج هاور ربخلااذه :تلق

 مامإلاو يناعنصلا قازرلا دبع مامإلا لثم ريسلاو

 ريثك نبا ظفاحلاو رجح نبا ظفاحلاو يراخبلا

 ظفاحلاو يليهسلاو ماشه نباو يقهيبلا ظفاحلاو

 كلذ نيبأسو .«يرماعلاو رخشألاو عبيدلا نباو يوغبلا

 : يتأي اميف ليصفتلاب

 يف هاور دقف يناعنصلا قازرلا دبع مامإلا امأف

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©



 00 فيرشلا ّيوبنلا دلوملا ىركذب لافتحالا لوح 173

 يف هاور دقف يراخبلا مامإلا امأو (578ص ا/ج) فنصملا

 باتك يف ًالسرم ريبزلا نب ةورع ىلإ هدانسإب هحيحص
 4 كنَعَصَرَأ ل ْمُحُتَمْأَو## باب حاكتلا

 .[77 :ءاسنلا]

 هاور هنإ :لاقو حتفلا يف هركذ دقف رجح نبا امأو

 هاورو «ناميلا يبأ نع لهذلا قيرط نم يليعامسإلا

 نأ ىلع ةلالد ثيدحلا يفو :لاقو رمعم نع قازرلا دبع

 فلاخم هنكل «ةرخآلا يف حلاصلا لمعلا هعفني دق رفاكلا

 :ىلاعت هللا لاق «نارقلا رهاظل

 # اروُمنَم ٌءآَبك ُهَسْلَعَجَف ٍلَمَع َنِمْاوُلِمَع امل انمِدَقَو#

 .[77 :ناقرفلا]

 ركذي ملو ةورع هلسرأ لسرم ربخلا نأب ًالوأ بيجأو

 يف يذلاف الوصوم نوكي نأ ريدقت ىلعو «هب هثدح نم

 ذإ نكي مل اهآر يذلا لعلو «هيف ةجح الف مانم ايؤر ربخلا
 كلذ نم ًاصوصخم ملسو «هب جتحي الف دعب ملسأ كاذ
 نم لقنف هنع ففخ هنأ مدقت امك بلاط يبأ ةصق ليلد

 نم درو ام :يقهيبلا لاقو .حاضحضلا ىلإ تارمغلا

 نم صلختلا مهل نوكي ال مهنأ هانعمف رافكلل ربخلا نالطب

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 نم مهنع ففخي نأ زوجيو «ةنجلا لوخد الو رانلا
 مئارجلا نم هوبكترا ام ىلع هنوبجوتسي يذلا باذعلا

 . تاريخلا نم هولمع امب رفكلا ىوس
 ال رافكلا نأ ىلع عامجإلا دقعنا :لاقف ضايع امأو

 فيفخت الو ميعنب اهيلع نوباثي الو مهلامعأ مهعفنت

 . ضعب نم اباذع دشأ مهضعب ناك نإو «باذع

 نإف «يقهيبلا هركذ يذلا لامتحالا دري ال اذهو :تلق

 بنذ امأو «رفكلا بنذب قلعتي اميف كلذ نم درو ام عيمج
 ؟هفيفخت نم عناملا امف رفكلا ريغ

 درو نمبو اذهب صاخ فيفختلا اذه :يبطرقلا لاقو

 :ناتيضق انه : ةيشاحلا يف رينملا نبا لاقو ء«هيف صنلا

 هرفك عم رفاكلا ةعاط رابتعا يهو لاحم :امهادحإ

 نم دوقفم اذهو حيحص دصقب عقت نأ ةعاطلا طرش نأل

 . رفاكلا

 هَّللا نم ًالضفت لامعألا ضعب ىلع رفاكلا ةباثإ : ةيناثلا
 قتع نكي مل كلذ ررقت اذإف «لقعلا هليحي ال اذهو ىلاعت

 هيلع هللا لضفتي نأ زوجيو «ةربتعم ةبرق ةبيوثل بهل يبأ
 كلذ يف عبتملاو .ءبلاط يبأ ىلع لضفت امك ءاش امب

 . اتابثإو ايفن فيقوتلا

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 يس ىلا الل

 نمل ًاماركإ روكذملا لضفتلا عقي نأ اذه ةمتتو :تلق
 نم ها .ملعأ هّللاو .كلذ وحنو هل ربلا رفاكلا نم عقو
 .(55؟ 1ص ١ج) ريثك نبال ةيوبنلا ةريسلا

 بحاص ينابيشلا عبيدلا نب نمحرلا دبع ظفاحلا امأو
 :تلق» :ًاقلعم لاقو هتريس يف هاور دقف لوصألا عماج

 ففخ امك ِْكَي يبنلا ةمارك وه امنإ هنع باذعلا فيفختف
 :ىلاعت هلوقل .«قتعلا لجأل ال بلاط يبأ نع

 4 َنوُلَمسي أوناكح ام ُلطْنبو ابن أوعئَصاَم طيبحو#
 .ها[5١ :دوه]

 .(75١ص ١ج) ةريسلا يف راونألا قئادح نم

 4ج) ةنسلا حرش يف هاور دقف يوغبلا ظفاحلا امأو
 . (١72ص

 «لفاحملا ةجهب يف هاور دقف رخشألا مامإلا امأو
 لَك هل ًاماركإ هب صاخ اذه ليق :يرماعلا هحراش لاقو
 نم عنام ال :ليقو «هببسب بلاط يبأ نع ففخ امك

 حرش نم ها.اريخ لمع رفاك لك نع باذعلا فيفخت
 )5١/1١(. ةجهبلا

 حرش يف فنألا ضورلا يف هاور دقف يليهسلا امأ
 وهو كلذ هعفنف :ربخلا لقن دعب لاقو ماشه نبال ةريسلا

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 للك هللا لوسر نع هبذ بلاط ابأ هاخأ عفن امك رانلا .يف

 بلاط يبأ باب يف مدقت دقو «ًاباذع رانلا لهأ نوهأ وهف

 رفاكلا لمعف الإو «باذعلا نم ناصقن امنإ عفنلا اذه نأ

 هب لخدي الو هنازيم يف هدجي ال يأ فالخ الب طبحم هلك

 .(55١؟ص هج) فنألا ضورلا .ها ةنج

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 ْ مقرر 100. ب]ر07-ل اسل

 ثحبلا لصاح

 ثيداحألا بتك يف ةروهشم ةصقلا هذه نأ لصاحلاو

 يفكيو «نودمتعم نوربتعم ظافح اهلقنو ةريسلا بتك يفو

 ىلع قفتملا هحيحص يف اهلقن يراخبلا نوك اهقيثوت يف
 مالك الب حيحص دنسملا نم هيف ام لكو ؛هتناكمو هتلالج

 نع اهلوصأ جرخت ال اهنإف ''”تالسرملاو تاقلعملا ىتح

 يف ةلصفم يه امك ءدودرملا ىلإ لصت الو لوبقملا ةرئاد

 ثيدحلاب نولغتشملا ملعلا لهأ هفرعي اذهو ءاهعضاوم

 .لسرملاو قلعملا ىنعم نوفرعي نيذلاو حلطصملاو

 . حيحصلا يف تءاج اذإ امهمكح نوفرعيو

 ةيفلأك حلطصملا بتك يف كلذ تئش نإ رظناف

 مهنإف يوارلا بيردتو امهحورشو يقارعلاو يطويسلا
 نم حيحصلا يف ام ةميق اونيبو ةلأسملا هذهل اوضرعت

 فقومو لسرملا ثيدحلا نع صاخ ثحب باتكلا رخآ يف ينأيس )١(
 .هنم فلسلا

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 .نيققحملا دنع لوبقم كلذ نأو لسرملاو قلعملا

 لئاضفلاو بقانملا نم ةلأسملا هذه نإ مث

 صئاصخلا بتك يف ءاملعلا اهركذي يتلا تاماركلاو

 حيحصلا اهيف نوطرتشي الو اهلقن يف نولهاستيو ريسلاو

 اذه طارتشا ىلإ انبهذ ولو «هيلع حلطصملا ىنعملاب

 لك يبنلا ةريس نم ءيش ركذ انل نكمأ امل ذاشلا طرشلا

 نيذلا ظافحلا بتك دجت كنأ عم ةثعبل ا دعبو ةثعبلا لبق

 مهنم نيذلاو «لوعملا مهعينص ىلعو ةدمعلا مهيلع

 ثيدحلانمهركذ زوجي الامو زوجي ام انفرع

 ليسارملاو تاعوطقملاب ةءولمم مهبتك دجن «فيعضلا

 صئاصخ يف مههابشأو ناهكلا نع ذخأ امو

 اذه يف هركذ زوجي امم كلذ نأل هِي هللا لوسر

 . هتراكن تت تتبثو هعضو ققحت ام الإ ماقملا

 :ىلاعت هلوق ضراعي ربخلا اذه نإ :لاق نم لوق امأ

  اروُثنَم آب ُهَسْلَعَحَف ِلَمَع ْنِماولِمعاَم لإ آَنْمدقَو#
 :[؟37 :ناقرفلا]

 مهنع هانلقنو ءاملعلا هلاق امب دودرم لوق اذهف

 .اقباس

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 ىلع لدت ةيآلا نأ وه ماقملا اذه يف مالكلا ريرحتو

 يف ءاوس مهنأ اهيف سيلو اهيلإ رظني ال رافكلا لامعأ نأ

 ررقم وه امك باذعلا مهضعب نع ففخي ال هنأو باذعلا

 . ءاملعلا دنع

 مومع يف هنإف «ضايع هاكح يذلا عامجإلا كلذكو

 نع باذعلا ففخي ال ىلاعت ِهّللا نأ هيف سيلو رافكلا

 منهج ىلاعت هللا لعج اذهلو ؛هولمع لمع لجأل مهضعب
 .اهنم لفسألا كردلا يف نوقفانملاو «تاكرد

 حصي الو ءحيحصلا صنلا هدري عامجإلا اذه نإ مث

 هنأ كلذو «ةبلطلل مولعم وه امك صنلا ةفلاخم عم عامجإ

 ابأ تعفن له :لئس هل هّللا لوسر نأ حيحصلا يف تبث
 :لاقف ؟كنع عفاديو كطوحي ناك هنإف ءيشب بلاط

 حاضحض ىلإ هتجرخأف رانلا نم تارمغ يف هتدجو»

 .ثيدحلا . . .(اهنم

 لَك يبنلا نع هعافد هعفن دق بلاط وبأ وه اهف

 ىلإ رانلا تارمغ نم كلذ لجأ نم ٍةَِك يبنلا هجرخأو
 ٠ . اهنم حاضحض

 ركنم ال ًاضيأ بابلا اذه نم بهل يبأ نع فيفختلاف

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 نكي مل نميف ةروكذملا ةيآلا نأ ىلع لدي ثيدحلاو «هيف
 . عامجإلا كلذكو فيفختلا بجوي لمع مهل

 ىلع ةلالد يأو ةلالد روكذملا بلاط يبأ ثيدح يفو

 رومأ يف ةمايقلا موي لبقو نآلا فرصتي هلك يبنلا نأ

 .هنع عفادو هب قلعت نمل عفشيو ةرخالا

 تبثي ال مانم ايؤر ربخلا اذه نإ :لاق نم لوق امأو

 قرفي ال - باوصلل هللا هاده  لئاقلا اذه نإف .مكح اهب

 .اهريغو ةيعرشلا ماكحألا نيب

 :ءاهقفلا نيب عقاو فالخلا نإف ةيعرشلا ماكحألا امأ

 ايؤرب رابخألا حيحصتو ماكحألا ذخأ زوجي له

 . ؟ال مأ مانملا يف ٍةِكَك هللا لوسر

 ال بابلا اذه ىف ايؤرلا ىلع دامتعالا نإف اهريغ امأو

 لهأ ىؤر يف ءاج ام اوركذو ظافحلا اهيلع دمتعا دقو

 هنأو «هروهظب ةرذنملا ِلب هّللا لوسر ةثعب لبق ةيلهاجلا

 ةنسلا بتكو .داسف نم هيلع مه امو كرشلا ىلع يضقيس

 اهودعو «ةوبنلا لئالد» باتك اهتمدقم يفو ءاذهب ةءولمم

 اهنأش يف لالدتسالا نم عنام ال يتلا تاصاهرإلا نم

 .اهوركذ امل كلذ الولو ءايؤرلاب

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 ةجحب تسيل اهنإ :سابعلا ايؤر نأش يف لئاقلا لوقف
 نم ةمئألا لمع نع جورخ «ربخ الو مكح اهب تبثي الو
 اذكه امو «ريغ ال ليوهتلا هب دارملاو ءمهريغو ظافحلا

 . هلل رمألاو «ءقحلا نع ثحابلا نأش نوكي

 يف سابعلا وه ربخملاو يئارلا نإ :لاق نم امأو

 لبقت الو مهتداهش عمست ال رافكلاو ءرفكلا لاح

 وهو هيف ملعلل ةحئار ال ءدودرم لوق اذه نإف مهرابخأ
 ةداهشلا باب نم ايؤرلا نأ دحأ لقي مل هنأل كلذ «لطاب

 الو نيد اهيف طرتشي الف «ريغ ال ةراشب يه امنإو ءاقلطم

 هيلع فسوي ةزجعم نآرقلا يف ىلاعت هللا ركذ لب «ناميإ

 ًائيد فرعي ال ينثو وهو رصم كلم ايؤر نع مالسلا
 ةيمانملا هايؤر ىلاعت هللا لعج كلذ عمو ءًاقلطم ًايوامس

 اهنرقو هلضفو مالسلا هيلع فسوي ةوبن لئالد نم
 هللا اهركذ امل ءيش ىلع لدي ال كلذ ناك ولو «هتصقب
 دييأتلا يف ال اهيف ةدئاف ال ينثو كرشم ايؤر اهنأل ىلاعت

 .راكنإلا يف الو

 مانملا يف ىلاعت هَّللا ىري رفاكلا نأ ءاملعلا ركذ اذهلو

 . عيرقتو خيبوتو هل راذنإ هيف ام كلذ يف ىريو

 ىأر سابعلا نإ :لئاقلا لوق نم بجعلا لك بجعلاو

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 لبقت الو مهتداهش عمست ال رافكلاو هرفك لاح يف كلذ

 ملعب ةفرعملا مدع ىلع لدي لوقلا اذه نإف «مهرابخأ

 هريغ وأ يباحصلا نأ حلطصملا يف ررقملا ذإ «ءثيدحلا

 دعب كلذ ىور مث هرفك لاح يف ثيدحلا لمحت اذإ

 يف كلذ ةلثمأ رظناو ء«هب لمعو هنع كلذ ذخأ همالسإ

 «ملعلا نع لوقلا اذه بحاص دعُب فرعتل حلطصملا بتك

 اميف لوخدلا ىلع ضرتعملا لمح يذلا َوُه ىوهلا امنإو
 . هنقتي ال

 فلتخت هذه سابعلا ايؤر نإ :لوقن نأب ثحبلا متخنو

 سابعلا اهيكحي اهنأب ةزيمتم يه ذإ يئارملا عيمج نع
 اهرقأو اهعمس دقو ِِلَم هللا لوسر انديس ةرضحب
 ءاهّدرو اهركنأل نيدلل ةفلاخم اهيف ناك ولو ءاهقّدصو

 ةيريرقت ةنس تحبصأ اهنإف اهرقأو اهعمس ثيح هنكل
 دقو اهآر يتلا ةساسجلا نع هربخو يرادلا ميمت ةصقك

 . حيحصلا باحصأ اهلقن

 هتور يذلا عرز مأ ثيدحب روهشملا ثيدحلاكو

 ةوسنلا ربخ هيفو ِةْلَي هللا لوسر انديسل ةشئاع ةديسلا

 رابخأ نم وهو نهجاوزأ لاوحأ نركاذتو نعمتجا يتاوللا
 ىلع ربخلا صقت ةشئاع ةديسلا تناكو ؛ةيلهاجلا

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 اهعم بواجتيو ديدش مامتهاب اهيلإ عمتسي وهو ِةلَك يبنلا

 عرز يبأك ِكل ثنك) :هلوقب ةصقلا ىلع قلعيو مالكلا يف

 عفرلا مكح هل ًايورم ًاثيدح راص ربخلا اذهف (عرز مأل

 يف يراخبلا مهنمو ثيداحألا بتك يف ءاملعلا هركذو

 لئامشلا يف يذمرتلاو حيحصلا يف ملسمو حيحصلا

 نكل ةيلهاجلا يف نعمتجا ةوسن نع ةصق هنأ عم ةيدمحملا

 عوفرملا ثيدحلا مكح ذخأ هل َِ هللا لوسر عامسب

 .ةربتعملا هنيواودو هبتك يف ىوري نأ قحتساو

 ثحبلا قيقحت

 لسرملا ثيدحلاب لمعلا يف
 مكح يف ثيدحلا لهأو نييلوصألا نم ءاملعلا فلتخا

 بتك يف ةطوسبم ةددعتم لاوقأ ىلع لسرملا ثيدحلا

 انه نكل «تئش نإ اهيلإ عجراف لوصألاو حلطصملا

 رابتعالاب هيلإ رظنلاو هب لمعلا ةلأسم يهو ىرخأ ةلأسم
 نيتدعاق نم ًاقالطنا هبسانت يتلا ةرئادلا يف لوبقلاو

 دنع كلذو فيعضلا ثيدحلاب لمعلا ةدعاق :ىلوألا

 ظ . لسرملاب جاجتحالاب لوقي ال نم
 ءارآ ىلع هك يبنلا مالك ميدقت ةدعاق :ةيناثلاو

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 جاجتحالاو لسرملا ثيدحلاب لمعلا نإف كلذل ؛لاجرلا

 ءاهب ىصوملاو ةبولطملا رومألا نم هب قئاللا هلحم يف هب
 ةريخذل ةعاضإ هنأ كش ال رابتعالا نم هؤاغلإو هلامهإو

 ءارآلاب ذخألا ىلإ كلذ ىدأ اذإف «ةيوبنلا ةنسلا نم ةريبك

 . ةرهاظ ةراسخ ىهف هنود ةيداهتجالا لاوقألاو

 : «بابللا» ىف لاق

 ثيداحأ رثكأ كرت دقف لسرملاب لمعلا كرت نمو

 رابخأ تعبتت ولو» :يجابلا ديلولا وبأ لاق هك هللا لوسر
 .نييفوكلاو نييماشلاو ةنيدملا لهأ رئاسو ةعبسلا ءاهقفلا

 اذه مث «(ثيدحلا اولسرأ دق مهلك (مهتمتأ) تدجول

 ديناسم رثكأ نم هدنسم هنع هللا يضر سابع نب هَّللا دبع

 عمسي مل هنأ هربخب تبث دقو .مهنع هَّللا يضر ةباحصلا

 . '2”ثيداحأ ةعبس نم وحن الإ كي ىبنلا نم

 نأ ملعا :يراق يلع الم خيشلا ةمالعلا مامإلا لاق
 كلذو «مهريغ نم ةنسلل ًاعابتا رثكأ هللا مهمحر انءاملع

 نب يلع دمحم يبأ مامإلل «باتكلاو ةنسلا نيب عمجلا يف بابللا7 ()
 . ىجبنملا ايركز

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 دنسملاك هنأ نيدقتعم لسرملا لوبق يف فلسلا اوعبتا مهنأ

 نم ةباحصلا ليسارم لوبق ىلع عامجإلا عم دمتعملا يف

 نب رمع وبأ ظفاحلا كلذ ىلإ راشأو :لاق مث «عازن ريغ

 . «ديهمتلا» يف ربلا دبع

 ءروهمجلا دنع ةجح لسرملا نأ لصاحلاو :لاق مث

 يزوجلا نبا جرفلا وبأ ظفاحلا هلقنو كلام مامإلا مهنمو

 عماجلا باتك يف بيطخلا ىورو ءدمحأ نع قيقحتلا يف

 مزجو ءدنسملا نم ىوقأ لسرملا ناك امبر :لاق هنأ

 باحصأ نم ةفئاطو انباحصأ نم نابأ نب ىسيع كلذب

 نم نأ ههجوو «تادنسملا نم ىلوأ تالسرملا نأ «كلام

 نمو «كل هامس نم لاوحأ نع ثحبلا كلاحأ دقف دنسأ

 كل عطق دقف هتقثو هنيدو هملع عم ًائثيدح ةمئألا نم لسرأ

 نم ةفئاط تلاقو :لاق مث .رظنلاب كافكو «هتحص ىلع

 ىوقأ لسرملا نإ لوقن انسل :كلام باحصأو انباحصأ

 اولدتساو «ةجحلا بوجو يف ءاوس امهنكلو دنسملا نم

 دحاو بعي ملف ءاودنسأو اولصوو اولسرأ فلسلا نأب

 نومدقتملا امأو :لاق مث .كلذ نم ًائيش هبحاص ىلع مهنم

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا
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 عطقنملا ىلع لسرملا نوقلطيو «ن ااو حيحصلاو

 ل ضعملا ىلعو

 .يراق الم خيشلل («ةياقنلا حرشاا رظنا(١)

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا »
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 ةمتاخلا
 بابلا اذه يف ةفنصملا ةروهشملا بتكلا ضعب نايب يف

 موظنملا اهنم ًادج ةريثك بابلا اذه يف ةفنصملا بتكلا

 هذه يف ديرن الو ءطسولاو لوطملاو رصتخملا اهنمو
 «هتعسو هترثكل هلك كلذ ركذ بعوتسن نأ ةزجوملا ةلاجعلا

 ىلع كلذ نم ءيش ركذ ىلع رصتقن نأ عيطتسن ال كلذكو

 ميدقت يف فنصم نم ىلوأ فنصم سبل هنأل .لامجإلا هجو

 نم لجأو لضفأ اهضعب نوكي نأ دب ال ناك نإو هركذ

 نم ةمألا ءاملع رابك ىلع انه رصتقأس ينإف كلذلو «ضعب

 بابلا اذه يف اوفنص نيذلا نيدلا ةمئأو ثيدحلا ظافح

 : مهنمف ةفورعم ةروهشم دلاوم مهل ترهظو

 يلع نب نمحرلا دبع ظفاحلا ثدحملا مامإلا ١

 ءه491 ةنس ىفوتملا يزوجلا نب جرفلا يبأب ريهشلا
 . تارم رصمب عبط دقو «سورعلا» ىمسيو روهشم هدلومو

 نب رمع باطخلا وبأ ظفاحلا دنسملا ثدحملا مامإلا  ؟

 ةنس ىفوتملا يبلكلا ةيحد نباب فورعملا دمحم نب يلع
 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 دئاوفو ةديفم تاقيقحت ىلع لمتشا ميظع دلوم هل هه”

 . (ريذنلا ريشبلا دلوم يف ريونتلا» هامس ةديدع

 دامع ظفاحلا ثدحملا خرؤملا يتفملا مامإلا -

 ريهشلا ريسفتلا بحاص ريثك نب رمع نب ليعامسإ نيدلا
 دقو ء«هالا/4 ةنس ىفوتملا ةفورعملا نئسلاو خيراتلاو

 قيقحتب ًاريخأ عبط ًايوبن ًادلوم ريثك نبا مامإلا فنص
 .دجنملا نيدلا حالص روتكدلا

 ظيفح نب ملاس نب دمحم ديسلا هيقفلا ةمالعلا ماق مث

 يف هانعبطو هيلع انقلع دقو هحرشو همظنب ميرت يتفم
 .ه11/81١/ ةنس ايروس

 ةدمعو مالسإلا ظفاح ريهشلا ملعلاو ريبكلا مامإلا 4

 نب ميحرلا دبع ظفاحلا مالعألا نيثدحملا عجرمو مانألا

 ظفاحلاب ريهشلا يرصملا نمحرلا دبع نب نيسحلا

 دلوم هل ءه5٠8 ىفوتملاو ءهالا؟5 ةنس دولوملا ىقارعلا

 هركذ ينسلا دلوملا يف ينهلا دروملا هامسأ ميظع فيرش

 دهف نبا لثم ظافحلا نم دحاو ريغ هتافلؤم نمض

 . ةركذتلا ىلع امهلويذ يف يطويسلاو
 هرصع يف تاءارقلا مامإو ءارقلا خيش مامإلا -

 نيدلا سمش ريخلا وبأ عماجلا دئسملا ثدحملا ظفاحلا

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 ةنس ىفوتملا يعفاشلا يرزجلا هّللا دبع نب دمحم

 .«فيرشلا دلوملاب

 نب ركب يبأ نب دمحم ظفاحلا ثدحملا مامإلا 5

 نب ظفاحلاب فورعملا يعفاشلا يقشمدلا يسيقلا هللا دبع

 ةنس ىفوتملاو ءهالالال ةنس دولوملا ىقشمدلا نيدلا رصان

 نبا خيشلا يف ينافتملاو قشمدب ثيدحلا راد خيش ه5

 درلا باتك بحاص وهو هنع ًاعافدو ًاميظعتو ةبحم ةيميت

 مالسإلا خيش ةيميت نبا ىمس نم نأ معز نم ىلع رفاولا
 . رفاك

 نمف ةديدع ءازجأ فيرشلا دلوملا ىف فنص دقو

 : كلذ

 ثالث يف راتخملا يبنلا دلوم يف راثآلا عماج ١

 . يداهلا دلوم ىف يداصلا دروم - "©

 بتكلا يماسأ نع نونظلا فشك رظناو دهف نبا هركذ

 نب دمحم ريهشلا ظفاحلاو ريبكلا خرؤملا مامإلا ' 

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 يواخسلا ظفاحلاب فورعملا يرهاقلا نمحرلا دبع

 بتكلا نم هريغو عماللا ءوضلا بحاص وهو «ةرونملا

 ىف يولعلا رخفلا» هامس ًايوبن ًادلوم فنص دقو ةديفملا

 .(18١ص 8ج) عماللا ءوضلا يف هركذ «يوبنلا دلوملا

 يدوهمسلا نيدباعلا نيز ىلع ديسلا هيقفلا ةمالعلا 8

 هل ءه١١4 ةنس ىفوتملا ةرونملا ةنيدملا خرؤم ينسحلا
 ةينهلا دراوملا» هامس «(ةحفص 70) يف عقي رصتخم دلوم
 يف خسن هنمو ليمج خسن طخب «ةيربلا ريخ دلوم يف

 .ايكرتو رصمو ةرونملا ةنيدملا بتاكم

 نب ىلع نب نمحرلا دبع نيدلا هيجو ظفاحلا 4

 بقل وه نادوسلا ةغلب ضيبألا ىنعمب :عبيدلاو «عبيدلا

 يفوتو ه877 ةنس مرحم يف دلو .فسوي نب يلع هدجل

 «ثيدحلا ةخيشم تهتنا هيلإ نامزلا ةمئأ دحأ هللا همحر

 .مايأ ةتس يف ةرم هأرقو ةرم ةئام نم رثكأ يراخبلاب ثدح

 . هّللا لضفب هئيداحأ انجرخو هيلع انقلعو هانققح

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 نب دمحأ نيدلا باهش ةجحلا هيقفلا ةمالعلا-٠

 ةكمب ةيعفاشلا ىتفم . ه9ا/5 ةنس ىفوتملا ىمتيهلا رجح

 طخب (ةحفص ا/١) يف عقي طسوتم دلوم هل .ةمركملا

 هامسو رصمو ايكرت بتاكم يف خسن هنم حضاو قيقد خسن

 ملاعلا ىلع ىربكلا ةمعنلا» هامسو رصمب عبط رصتخم رخآ

 .(مدآ دلو ديس دلوم يف

 (رجح نبا دلوم ىلع رشبلا ةفحتا :اهامس رجح نبا

 .مالعألا يف اهركذ

 ينيبرشلا دمحأ نب دمحم خيشلا هيقفلا ةمالعلا- ١

 .ءورقم ريغص طخب (ةحفص )0٠

 نيدلا رون خيشلا هيقفلا دنسملا ثدحملا ةمالعلا 7

 ةاقرمب ىمسملا ةاكشملا حرش بحاص ءهها5١٠ ةئس

 لاق :لاقو علاطلا ردبلا يف يناكوشلا همجرت .حيتافملا

 ظفحلا ىلوأ ريهاشمو مالعألا ريهامج دحأ ةيوبنلا ةنسلا
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 592 فيرشلا ّيوبنلا دلوملا ىركذب لافتحالا لوح 4

 بحاص لاق «ًاباتك ِةْيلَي لوسرلا دلوم يف فنص دقو «ماهفألاو
 . «يوبنلا دلوملا يف يورلا دلوملا» همساو :نونظلا فشك

 هيلع هتقلعو ىلاعت هّللا لضفب هتققح دقو :تلق
 /ه١٠٠4١ ةنس ةداعسلا ةعبطمب رصم يف ةرم لوأل هتعبطو

 .م1

 نب رفعج ديسلا دنسملا ثدحملا ةمالعلا

 ةنيدملاب ةيعفاشلا يتفم يجنزربلا ميركلا دبع نب نسح
 يفوت هنأ :مهضعب ركذ دقف هتافو يف فلتخا دق «ةرونملا

 وهو صتخملا مجعملا يف يديبزلا ركذو ءها١1ا/ال ةئس

 رضحو هيقل يديبزلاو «ه84١١ ةنس يفوت هنأ طوطخم
 دلوملا بحاص وهو ؛فيرشلا يوبنلا دجسملا يف هسورد
 نأ مهضعب ركذ دقو «يجنزربلا دلومب فورعملا روهشملا

 اذه هدلومو «رهزألا يبنلا دلوم يف رهوجلا دقع» همسا

 ةيبرعلا دالبلا يف ًاراشتنا اهرثكأو دلاوملا رهشأ نم

 نم ريثكلا هظفحي داكيو لب ءًابرغو ًاقرش ةيمالسإلاو
 ةينيدلاو ةيعامتجالا تابسانملا يف هنوؤرقي برعلاو مجعلا
 دلوملا نم ةيوبنلا ةريسلل ةصالخ ىلع لمتشا دقو

 وهو ةافولا ىلإ تاوزغلاف قالخألاف ةرجهلاف ثعبملاف

 «ةيلعلا تاذلا مساب ءالمإلا ئدتبأ» هلوأ يف لوقي يذلا
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 04 فيرشلا ّيوبتلا دلوملا ىركذب لافتحالا لوح 03
 سسسكس يي ام

 هحرشو «(هالوأو هلانأ ام ىلع تاكربلا ضيف ًاردتسم
 دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ خيشلا هيقفلا ةمالعلا
 ًايفاو ًايفاك ًاحرش ه1749١ ةنس ىفوتملا شيلعب فورعملا
 عبط «يجنزربلا دلوم ىلع يجنملا لوقلا» هامس ًاديفم

 ديسلا خرؤملا هيقفلا ةمالعلا هديفح همظنو ءارارم رصمب
 يجنزربلا نسح نب رفعج نب يداهلا نب نيدباعلا نيز

 : هلوأ يف لوقي ًاتيب ١98 يف كلذو
 ناَّشلا ةيلاع تاذلا مساب ثأدب

 ٍناَسحِإو دوج ضيف ًاَرِدَتْسُم اهب
 :روثنملا لوألا دلوملا بحاص وه هدج نأ ًانيبم لوقيو

 ٍدلْوَم مظن يف َقيفوتلا هلاسأو
 يناورأ لضفلا رفعج نم يذلا يَدَجِ

 :رفعج ديسلا ىلإ هبسنو همسا نايب يف لوقيو
 ًامُركت ْنُئْماَف ٍنارفغلاو وفعلابو

 ٍنامثأ ٍرْدَق ْنَع ّرَع ٍدَمِع مظانل
 يذلا وه نيدباعلا نير كديبعغ

 ناطبسو هوبأ يداهلا دمحم

 هٌؤاَمَتنا ريهش جنزرب لآ ىلإ

 ناَهْرُب تاذ ىفطصملل هثبسنو
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 هزوف رفعج لضفلا رحبل ققحو

 ٍنابْنُك عفرأب هعفراو كبرقب .
 دقع ىلع رونألا بكوكلا» مظنلا مسا نأ اوركذ دقو

 مجعم يف هركذ (رهزألا يبنلا دلوم يف رهوجلا

 . سيكرس سايلإلا تاعوبطملا
 دمحأ نب دمحم نب دمحأ تاكربلا وبأ ةمالعلا - :١5

 دلوم هل هه١١١١ ةنس ىفوتملا ريدردلاب ريهشلا يودعلا

 ةعوبطم ةديفم ةعساو ةيشاح هيلعو رصمب عوبطم رصتخم
 دمحم نب ميهاربإ خيشلا ةمالعلا رصمب مالسإلا خيشل ًاضيأ

 .ه111١// ةنس ىفوتملا يروجابلا وأ يروجيبلا دمحأ نبا

 يرصملا يرايبألا اجن يداهلا دبع خيشلا ةمالعلا 6

 . طوطخم رصتخم دلوم هل ,ه١ ٠0 ةنس ىفوتملا

 ديسلا دنسملا ثدحملا هّللاب فراعلا مامإلا 7
 ةنس ىفوتملا ينسحلا يناتكلا رفعج نب دمحم فيرشلا

 ريخ دلومب داعسإلاو نميلا» ىّمسي دلوم هل ءهه

 .ه1540١ ةنس برغملاب عبط فيطل ءزج يف عقيو «دابعلا

 تاقيقحتو ةيملع دئاوف ىلع لمتشيو (ةحفص )75١ ىف

 . ةيخيراتو ةيثيدح
 ليعامسإ نب فسوي خيشلا ققحملا ةمالعلا - ١١
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 4 فيرشلا ّيوبنلا دلوملا ىركذب لافتحالا لوح 95

 هامس موظنم دلوم هلو ء«ه٠75١ ةنس ىفوتملا يناهبنلا

 .توريبب تارم عبط «عيفشلا دلوم يف عيدبلا مظنلا رهاوج»

 نب زيزعلا دبع خيشلا باتك ةمهملا دلاوملا بتك نمو
 فورعملاب رمألا ةئيهل ماعلا سيئرلا خيشلا لآ دمحم

 . الو ىفطصملا ةثعب» ىمسملا ركنملا نع يهنلاو
 ةصالخو دلوملا ركذ» باتك ةمهملا دلاوملا بتك نمو

 ديسلا خيشلل «ةيمالسإلا ةوعدلا ةقيقحو ةيوبنلا ةريسلا

 .اضر ديشر دمحم

 مويلا ةروهشملا دلاوملا بتك مهأ نع ةصالخ هذه

 نيثدحملاو ظافحلا نم ةمآلا ءاملع فيلأت نم اهنم ريثكو

 ةسارد عوضوملا اذه يف انبتك دقو .نيروهشملا ءاملعلاو

 نأو اهروهظو اهمامت ىلاعتو هناحبس هللا لأسن ةيفاو

 .ميركلا ههجول ةصلاخ اهلعجي

 هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع كرابو ملسو هللا ىلصو

 . نيعمجأ هبحصو

 هبتكو
 ينسحلا يكلاملا يولع نب دمحم ديسلا

 مارحلا دلبلاب فيرشلا ملعلا مداخ
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 0 6 م م ممم م ممم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم ممم ممم مصممة ممم مم ةمدقملا

 0 ؟بجاو يوبنلا دلوملاب لافتحالا له
 11 ممم ممم ممم مف يوبنلا دلوملاب نيلفتحملا لوأ

 3 مه ممم مل ؟مايصلاب انلافتحا نوكي نأ طرتشي له

 317 م م ممم م ملم هلع ئبنلا دلومب لافتحالا زاوج ةلدأ

 اإل م هل دلوملا يف ةيميت نبا خيشلا يأر
 8س م م ممم مم ممم م ممم مق يرظن يف دلوملا موهفم

 ف ل ل م طع م مم م م هم مم ممم م م مم م دلوملا يف مايقلا
 6 ههوجو نايبو دلوملا مايقل ءاملعلا ناسحتسا
 00 يوبنلا دلوملا عدب

 017 ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم مصممو ةطقاس هبش

 8/2. م ل عمم م دلوملاب لافتحالا ىف ىدهلا ةمكأ لاوقأ

 19 ا همم م .... ةييوث قتع ةصق
 غ1 ثحبلا لصاح
 أل لل ممم م مع ع مم عع م م ممم ممم ممم م م ممم مم مم مم ممم ةمتاخلا
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